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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Nummer 4]
Medewerkers
J. BERNLEF

(ps. van Henk Marsman), St. Pancras, N.H., 1937. Woonde na zijn
militaire dienstplicht in Zweden, ontving in 1960 de Reina Prinsen Geerligsprijs voor
de dichtbundel Kokkels en de verhalen Stenen spoelen. In 1961 verscheen de
dichtbundel Morene, in 1962 de novelle De overwinning, bekroond met een reisbeurs.
Hij is redacteur van het maandblad Barbarber. WILLIAM S. BURROUGHS, Boston, V.S.,
1914. Publiceerde Junkie (1953, onder pseudoniem William S. Lee, Ace Books,
New York City), Naked Lunch (1959, Olympia Press, Parijs), Minutes To Go in
samenwerking met Brion Gysin, Gregory Corso en Sinclair Beiles (1960, Two Cities
Press, Parijs), The Exterminator, samen met Brion Gysin (1960, Auerhahn Press,
San Francisco) en The Soft Machine (1961, Olympia Press, Parijs): ‘Stroboscopic
flicker-lights playing on the Soft Machine of the eye create hallucinations, and even
epilepsy.’ Twee voltooide romans wachten op publikatie: Nova Express (waaruit het
in dit nummer gepubliceerde fragment Outskirts of the City) en The Ticket That
Exploded. Woonde sinds de oorlog in Tangiers (‘un endroit rêvé si on aime la drogue
et les petits garçons’) en op dit ogenblik in Parijs, in het ‘beat-hotel’ 9, rue
Gît-le-Coeur.
MICHEL BUTOR, Mons-en-Baroeul (Frankrijk), 1926. Op driejarige leeftijd kwam hij
naar Parijs, studeerde er later wijsbegeerte en werd achtereenvolgens leraar te
Sens, Minieh (Egypte), Manchester, Saloniki en Genève. Huwde in 1958 en leeft
momenteel te Parijs. Met zijn vier romans, Passage de Milan (1954), L'Emploi du
Temps (1956), La Modification (Prix Renaudot 1957), Degrés (1960), en het fel
omstreden Mobile (1962), een ‘étude pour une représentation des Etats-Unis’,
behoort Butor tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de zgn. ‘nieuwe roman’
in Frankrijk. Ook zijn essays dienen vermeld: Le génie du lieu (1958), Répertoire
(1960), en een studie over Baudelaire Histoire extraordinaire (1961). Fragmenten
uit de opera Votre Faust verschenen in La Nouvelle Revue Française.
JEAN DUBUFFET, Le Havre (Frankrijk), 1901. Gaat in 1918 te Parijs kunstonderricht
volgen. Vanaf 1924 is hij om beurten schilder en handelsagent. Zijn eigenlijke
artistieke loopbaan begint pas in 1942. Enkele bezoeken aan
[Lees verder op pag. 4]
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de Sahara inspireren hem tot het maken van een belangrijke serie tekeningen en
gouaches. In 1955 vestigt hij zich voorgoed te Vence (Alpes Maritimes), waar nog
andere groten onderdak hebben gevonden (Chagall, Gordon Craig). Experimenteert
bestendig met ongewone materialen: zand, teer, houtskool, vernis, glas, waarvan
hij de bijzondere eigenschappen terdege kent. Zijn werk, een lofzang aan de aarde,
behoort tot de zgn. art brut. ‘Dubuffets picturale verbeeldingen, schrijft Herbert Read,
suggereren het spontane plezier, waarmee een kind met verf te werk gaat, of het
gebruik van natuurlijke grondstoffen in prehistorische grotschilderingen, of
hedendaagse graffiti.’ Dubuffet, die in enkele boeiende teksten zijn visie op de
schilderkunst en zijn werkmethodes heeft uiteengezet, is tevens een fascinerend
schrijver: Prospectus aux Amateurs de tout Genre, Mémoire sur le développement
de mes travaux à partir de 1952. Empreintes verscheen oorspronkelijk in 1957 in
het tijdschrift Les Lettres Nouvelles.
HANS MAGNUS ENZENSBERGER, Kaufbeuren (Beieren), 1929. Studeerde in Erlangen,
Hamburg, Freiburg, Parijs. Lector bij Suhrkamp Verlag (Frankfort a/d Main),
woonachtig in Noorwegen. Publiceerde de dichtbundels Verteidigung der Wölfe,
Landessprache, Museum der modernen Poesie, Allerleirauh (viele schöne
Kinderreime), bovendien politieke, culturele en literaire essays o.m. in Schriftsteller,
Ja- oder Nein-sager? en Bestandsaufnahme, eine deutsche Bilanz 1962.
Samensteller van Vorzeichen, Fünf neue deutsche Autoren, 1962.
RALPH GINZBURG, Brooklyn, N.Y., 1930. Journalist, jazz-criticus, fotograaf, o.m.
voor Esquire, Look. Auteur van An Unhurried View of Erotica, en 100 Years of
Lynching. Redacteur en uitgever van Eros, a new quarterly on the joy of love (‘in its
every manifestation’). 3 kinderen, echtgenote Susan is dichteres.
H.J.A. HOFLAND, Rotterdam, 1927. Journalist te Amsterdam. Redacteur van Podium,
essays in Propria Cures, Podium en Tirade. ‘Naamloze figuur.’ ANN MORRISSETT,
Ohio, 1925. Bezocht de universiteiten van Chicago, Columbia en Vermont. Woonde
in Parijs, Stockholm, Spanje, Italië en Israël. Werkte voor verschillende organisaties
in Cuba, Porto Rico, Libanon en Cyprus; het interview met Burroughs vond deze
zomer in Parijs plaats. Een door haar afgenomen interview met Fernando Arrabal
verscheen in het derde nummer van Randstad.
ANAIS NIN, Parijs, van Spaans-frans-deense afkomst. Vader componist Joaquin
Nin. Tijdens eerste reis naar de V.S. op 11-jarige leeftijd begonnen aan Diary, op
het ogenblik 104 delen. Studeerde in Parijs Spaanse dans, publiceerde het eerste
boek over D.H. Lawrence, geschreven door een vrouw An Unprofessional Study,
gevolgd door House of Incest, gepubliceerd in Jolas' Transition, verfilmd door Ian
Hugo. Financierde en schreef het voorwoord (in 1934) bij Henry Miller's Tropic of
Cancer. Andere uitgaven: Under a Glass Bell, Cities of the Interior, Ladders to Fire,
Children of the Albatross, Four-Chambered Heart, A Spy in the House of Love, en
Seduction of the Minotaur.
HUGUES C. PERNATH, Antwerpen, 1931. Gedurende 13 jaar beroepsmilitair, wisselde
Soldatenbrieven (1961) met Paul Snoek, medeoprichter van Gard Sivik, nam ontslag
uit de redactie. Publiceerde de dichtbundels Het
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Uur Marat (1958), De Adem Ik (1960) en Het Masker Man (1960). In voorbereiding
Instrumentarium voor een winter. Ontving in 1961 de Ark-prijs van het Vrije Woord,
stichtte de ‘Jaarlijkse Prijs van het Liefdesgedicht’ - bij gebrek aan belangstelling
nooit toegekend.
ETHEL PORTNOY KOUSBROEK, Philadelphia, 1927. Bezocht Hunter College (N.Y.)
en de universiteit van Wisconsin. Vestigde zich in 1950 in Parijs, huwde H.R.
Kousbroek, behaalde in 1951 het certificaat aan de Sorbonne, bereidt voor een
proefschrift Les guérisseurs-magnétiseurs et leurs univers. Publiceerde o.m. in het
eerste nummer van Randstad: De carrière van Wilhelm Reich.
HENRI POUSSEUR, Malmédy, België 1929. Droeg met zijn Symphonies pour 15
instruments, Rimes pour différentes sources sonores en Réponse pour musiciens
bij tot de muzikale vernieuwingen sinds 1945.
PETER SCHAT, Utrecht 1935. Studeerde bij Kees van Baaren, Matyas Seiber en
Pierre Boulez. Schreef Septet (YSCM-festival Straatsburg 1958), Oktet (opdracht
OKW), Mozaieken voor Orkest (YSCM-festival Keulen 1960), Entelechie I
(Donaueschinger Musiktage 1961), Signalement (Domaine Musical Parijs 1962),
Entelechie II (opdracht OKW) en Improvisations and Symphonies (opdracht gemeente
Amsterdam, verscheen in de Donemus-platenserie 1960). Werkt in opdracht van
het BUMA Cultuurfonds (samen met Lodewijk de Boer, Gérard van den Eerenbeemt
en Kees van Iersel) aan een stuk muziektheater.
EWALD VANVUGT, 's-Hertogenbosch, 1943. Woont in Amsterdam, fan van Elvis
Presley, Black & White, Maciste, Sophia Loren, de jongere Bardot, Popeye en
Stanlov. Debuteerde in Gard Sivik, in manuscript de dichtbundels Habiaal, 87 maal,
het essay Strip en Samenleving, de verhalen Horrelvoetjes en Rodeo of Zuster
Bertram, stripscenario's (Striptease voor kinderen) en de romans Ewald Vanvugt
61 romeinse 1 18 62 romeinse 6 20 en Darwin & Gezellen.
De composities op bladzijde 17 van LA MONTE YOUNG, GEORGE MACIUNAS en NAME
JUNE PAIK werden ontleend aan Wolf Vostell's bulletin aktueller Ideeen décol|lage,
nr. 1, juni 1962, Keulen, Duitsland.
De bijdrage van HANS SLEUTELAAR (in het derde nummer van Randstad) Voeten
maat 44 - schoenen maat 43½ ging door een technisch misverstand niet vooraf aan
de Cyclus naar mijn ziektebeeld van HANS VERHAGEN. De lezers zullen hebben
begrepen dat deze ‘vijftien captions’ als een inleiding bij de Cyclus waren bedoeld.
In RANDSTAD 3 verscheen boven de onder het kopje Brieven onder nr...
gepubliceerde brieven van sexueel gestoorden ten onrechte de naam Noud van
den Eerenbeemt. De schrijver-journalist Noud van den Eerenbeemt verzamelde
deze brieven met de opzet fragmenten er uit in een artikel te gebruiken waarin ook
psychiaters, politiemensen e.d. hun mening over het onderwerp zouden geven. De
redactie van RANDSTAD besloot de brieven echter in hun geheel, zonder begeleidend
commentaar te publiceren. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden
werd Noud van den Eerenbeemt hierbij als auteur vermeld.
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Ann Morrissett
Een verslag van de gebeurtenissen voorafgaande aan de dood
van Bill Burroughs
Vertaling Simon Vinkenoog
Negen Ligt-het-Hart: de deur gaat open op een smalle cel met een helder venster.
Een hoge gestalte staat als een silhouet tegen het licht. Langzamerhand maak ik
de gelaatstrekken op. Over het skelet en het vlees ligt fijn geel perkament gestrekt,
waarop een groot aantal dingen waren geschreven, die nu zorgvuldig zijn weggewist.
Een bril met donker montuur is rondom de ogen geschilderd.
Wilt u wat thee hebben, zegt hij, buigend. Ik ben maar één meter lang en weet
dat het niet nodig is langer te lijken. We laten onze verdediging enigszins zakken,
zodat we die niet verder hoeven laten zakken.
Een dikke bruine pot staat koud op de gasbrander. Tussen de radiator geklemd
aan de andere kant van het raam een dun smeulend stokje. Ik heb het gevoel dat
we tot de zaak moeten komen.
Is dat de machine? vraag ik, en wijs naar de machine op de tafel.
De spieren in zijn gezicht vertrekken enigszins en ik neem aan dat hij iets grofs
zal gaan zeggen, of zal weigeren te antwoorden. In plaats daarvan antwoordt hij
beleefd: Ja.
Is die hard? wil ik weten.
Eerst wel, zegt hij bijna verontschuldigend. Hij ziet er arrogant uit en toch is zijn
manier van doen vreemd bescheiden, alsof hij denkt dat ik het recht heb deze vragen
te stellen.
Als u op de toetsen drukt wordt hij zachter, een soort zachte machine, zou men
kunnen zeggen? veronderstelik. Mijn toon wordt misschien veeleisend; ik ben als
een kleine Cesar, hoewel ik vermomd ben als een zachte vrouw.
We gaan zitten, mijn gezicht in het licht en het zijne in de schaduw; mijn vergissing.
Dit laat hem groot en gezichtloos boven mij uittorenen, waartegen ik mij teweerstel
met groter en drastischer eisen; ik moet zorgvuldig zijn. Toch denkt hij op deze
manier dat ik zonder verdediging ben. Hij zit stil, zijn armen en benen losjes gekruist
en met opgetrokken schouders.
En het komt er allemaal zo maar uit, zeg ik met lichte ironie, alsof ik niet merk dat
hij mijn laatste vraag niet heeft beantwoord. We hebben middelen om hen aan het
praten te krijgen, maar die gebruiken we niet altijd.
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William Burroughs
Aan de rand van de stad
Outskirts of the city
Vertaling Cornelis Bastiaan Vaandrager en Simon Vinkenoog
1

Operatie Zintuigelijke Ontwenning wordt uitgevoerd in duiktanks zonder geluid en
licht die gevuld zijn met een zoutoplossing van dezelfde temperatuur en dichtheid
als het menselijk lichaam - Kadetten gaan naakt de tank in en zweven op enkele
centimeters afstand van elkaar - verwisselen van plaats op langzame stromingen verliezen al gauw lichaamsomtrek door wisselend contact met spookledematen Verlies van lichaamsomtrek gepaard met plezierige sensaties - vaak hebben
orgasmes plaats K9 trok zijn kleren uit in een met metaal gevoerde cabine samen met een jonge
Chinees - Naakt voelde hij zich duizelig en onderging een spanning van de
maagspieren toen zij zich in de tank lieten zakken zij zweefden nu een paar
centimeters van elkaar een warme vloeistof warrelend door elkaar rakende benen

1

Zintuigelijke ontwenning biedt de beste kans van slagen in een duiktank waar de proefpersoon
zweeft in water op bloedtemperatuur zonder geluid en licht - Verlies van lichaamsomtrek,
besef en plaatsbepaling van de ledematen komt vlug voor wat aanleiding is tot paniek bij veel
Amerikaanse proefpersonen - Proefpersonen brengen vaak verslag uit dat zij half binnen en
half buiten hun aanvankelijke lichaam nog een lichaam voelen zweven in het eerste gedeelte
- Onderzoekingen van zintuigelijke terugtrekking met duiktanks werden gehouden door Doctor
Lilly in Florida - Er is nog een proefstation in Oklahoma - Na vijftien minuten in de tank
schreeuwen die mariniers dat zijn hun lichaamsomtrek verliezen en weggehaald moeten
worden - Stop eens twee mariniers in de tank en kijk wie er uit komt - Wetenschap - Zuivere
wetenschap - Stop dus een marinier en zijn vriendin in de tank en kijk wie of wat te voorschijn
komt - -
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Hij blijft zwijgen. Zijn ogen ontmoeten de mijne niet helemaal, en ik zie hoe ze zich
hechten aan een andere machine in de hoek van de kamer.
Soms gebruik ik die, bekent hij.
De machine die spreekt?
Ja, zegt hij; die maakt ook straat- en cafégeluiden.
We vervallen in stilzwijgen.
Wanneer bent u er verslaafd aan geraakt? vraag ik tenslotte, mijn stem neutraal,
maar met iets van sympathie.
*
Niet voordat ik 35 was, zegt hij. Het begon met ‘Junkie’.
Daarvoor gebruikte u alleen maar verdovende middelen?
Oja, doodvervelend, zucht hij.
Nu verveelt u zich nooit?
Nee.
Ik glimlach even en maak een mentale notitie. Ik geloof hem niet maar ik weet
niet hoe verveeld hij voordien geweest zou kunnen zijn.
Het zou eenvoudiger zijn als u deze vragenlijst invult, zeg ik, en geef hem mijn
hand. Op de lijnen
en geslachtsdelen - Zijn handen en voeten vervaagden in geluidloze ontploffingen
van vlees - Plotselinge hevige kramp in zijn keel en een bloedsmaak - De woorden
losten op - Hij ging een ander lichaam binnen proefde Chinees eten voelde andere
krampen door de tank sidderen - Hij kwam eruit en kleedt zich aan met een jongen
uit The Alameda - Terug in zijn vlees - straatjongenswoorden in zijn keel Kerosinelicht op een Mexikaan van een jaar of twintig voelde zijn broek afzakken Stond nu naakt in lamplicht - Mexikaan rolde marihuana-sigaret - Vleesverschuivingen
in zijn kruis waardoor wind en watergeluiden ontsnapten - zuchtte en bewoog zich
in schaduwpoelen op rose behang - koperen bed kil tegen hem aan - Kamer
veranderd in vlees - Golf van genot door zijn maag - Hij bewoog zwevend door
voedsel - Stad van Chili Houses ontplofte in spieren en de woorden trokken binnen
- Daar in zijn keel - Kerosinelicht aan met straatjongen - Aan de rand van de stad Eerste spatten van zijn kruis De naakte kadetten gingen een opslagplaats van de metalen cabines binnen stonden enkele centimeters van elkaar af en lachten en praatten op allerlei niveau
2
- Blauw licht speelde over hun lichamen - Projectoren flitsten het kleurenschrift van
Hassan i
*
2

‘Junkie’, de eerste boekuitgave in 1953 onder pseudoniem William S. Lee - van Burroughs.
Junkie = aan verdovende middelen verslaafde; junk = verdovende middelen. N.v.d.V.
Verwijzing naar de orgone-accumulatoren van Dr Wilhelm Reich - Dr Reich stelt dat de basis
lading van het leven dit blauwe orgone is als electrische lading - Orgonen vormen een sfeer
rondom de aarde en laden de menselijke machine - Hij ontdekte dat orgonen gemakkelijk
door metaal dringen maar worden tegengehouden en geabsorbeerd door organische materie
- Hij bouwde dus cabines van binnen met metaal bekleed met lagen organische stof achter
het metaal - Proefpersonen zitten in de met ijzer beklede cabines en verzamelen orgonen
volgens de wet van meeropbrengst waarop leven functioneert - De orgonen produceren een
prikkelende sensatie vaak gepaard gaande met erotische opwekking en spontaan orgasme
- Reich houdt vol dat orgasme een electrische ontlading is - Hij heeft electrodes verbonden
met de passende aansluitingen en het orgasme in kaart gebracht - Tengevolge van deze
experimenten werd hij natuurlijk verschillende landen uitgezet voordat hij toevlucht zocht in
Amerika en in een federale strafgevangenis stierf omdat hij gewezen had op de orgone
accumulator voor de behandeling van kanker - Het is bij déze onderzoeker opgekomen dat
orgone energie kan worden gebundeld om de walm van idiote wellust en onrust te verdrijven
die elke wetenschappelijke onderzoeking van het sexuele fenomeen verhindert - Misleidende
experimenten tonen aan dat zekere schilderkunst - als Brion Gysin - geprojecteerd op een
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trekt hij enkele sporen: Geboren 1914 van Burroughs Telmachines. Kostschool in
Los Alamos waar ze nu bommen maken. Harvard. Reclame in New York. Moeder
een van de dertien kinderen van een predikant: de meeste nu in public relations en
reclame. Oom Ivy Lee verzorgde de public relations van John D. Rockefeller, gaf
de stuivers weg. In het leger voor vier maanden, ontslagen als psychologisch
ongeschikt. Geen gewetensbezwaren; 't paste me alleen maar niet. Goed voor hen
die er van houden; niet efficiënt voor moderne oorlogvoering. Weer allerlei baantjes
in New York. Verdovende middelen een kwestie van omgang. Tien jaar verslaafd.
*
Psychologische aanpak onzin. Alleen apomorfine geneest. Vrouw er nooit aan.
Houd van Mexico: het schieten op mijn vrouw een ongeluk. Zoon van 14, bij
grootouders in Florida. Hertrouw nooit. Houd van alleenleven. Conventionele broer
nog steeds in St. Louis. Ga nooit terug. Midden-westen een woestenij. Zou graag
naar het Verre Oosten gaan. Heb geen thuishaven,
Sabbah af en aan op lichamen en metalen wanden - Openden op lunaparken Sexevenwichtskunstenaars maken hun nummer op strakke koorden en balancerende
stoelen - Trapezenummers ejaculeren in de lucht - De Sodemieter Tuimelaars
duikelden en dansten wervelend rond aan elkaar vast als honden - Jongens
masturberen zich vanaf kermistreinen - Stromen bloemen in de

*

proefpersoon enkele van de effecten veroorzaakte, waarneembaar in orgone accumulatoren
-Zie William S. Burroughs ‘Deposition: Testimony Concerning A Sickness’ in Evergreen Review,
nr. 11. N.v.d.V.
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maar geen groot reiziger. Tanger OK maar had er genoeg van. New York
verschrikkelijk. Enz.
Ik glimlach niet, hoewel zijn vinger kietelt. Ik maak nog meer mentale notities: er
zijn al talrijke punten die tegen hem gebruikt kunnen worden voor de akte van
beschuldiging. Ik draai mijn hand om en speel het terug. Hij luistert met passieve
aandacht.
Het skelet is er wel, maar de ingewanden ontbreken. Helemaal opgedroogd? Mijn
zaak is niets zonder de uitwerpselen. Aan wie zijn kant staat hij? Ik trommel met
mijn vingers.
De deur gaat open en een Arabische jongen danst de kamer binnen, wervelend
en onbeweeglijk, intens starend naar de zittende gestalte. Er gaat iets tussen hen
om zonder woorden. Hij staat op, begeleidt de jongen naar de deur, en doet die
achter zich dicht. Ik ben verstoord: normaliter kunnen wij niet toestaan dat zaken
met zaken verward worden. Ik besluit dat het beter is de teugels te laten vieren dan
ze te strak in te halen. Genoeg touw.
Hij komt al gauw terug, kalm, en trekt zijn oude schooldas recht. Ze hebben geen
schaamte, zegt hij met een opflakkering van vaderlijke trots. Hij steekt zijn handen
in de lange zwarte academische toga die
lagunes en grachten - Sex cabines waar de nummers met muziek opgevoerd op
het tentdak een hemel van rytmische copulatie projecteren - Flikkerlicht cylinders
en projectoren vegen door de tuinen en schrijven explosieve bio vooruitgang tegen
neon - Kermisterreinen met broodjeskramen blauwe filmpaleizen en doorgangshotels
onder reuzeraden en kermistreinen - zachte geluiden van water en kikkers uit de
grachten - Zilveren schrift barstte in zijn hersenen en doofde met een geur van
brandend metaal op verlaten kruispunten waar jongens op rolschaatsen langzaam
cirkels beschrijven en onkruid groeit door gescheurd plaveisel Straatjongen voelde geluiden van wind en water zuchten in vlees - Aan de rand
van de stad - Ging rond in schaduwgebieden van broodjeskramen en
doorgangshotels onder ondraaglijke kermistreinen We dronken het bier en aten het smorbrot - Ik liet een half broodje in mijn schoot
vallen en ze veegde de boter met een servet weg en lachte toen de stof onder haar
vingers opbolde mijn rug tegen een boom de zon op mijn kruis We aten het smorbrot met hete chocolade uit de thermosfles en ik morste een
kop chocolade in mijn schoot en sprong op en ze veegde de chocolade met een
papieren servet af en ik dook weg en lachte toen de stof onder haar vingers opbolde
en ze volgde
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hij nu draagt. Ze zijn niet neurotisch, de Arabieren, kondigt hij aan. Soms zijn ze
psychotisch, maar ze verkeren niet in verwarring over wat ze zijn en wat ze
verondersteld worden te doen. Het is allemaal in de Koran vastgelegd. Ze kunnen
van homoseksualiteit op heteroseksualiteit overstappen zonder angst- of
schaamtegevoelens. Ze begrijpen de Westerse gefascineerdheid voor pornografie
niet. Voor hen is die niet interessant. In het Westen maken tegenstrijdige impulsen
de mensen neurotisch, op de manier waarop tegenstrijdige impulsen een rat
neurotisch maken.
Hij trekt een rat uit zijn toga en gooit die tegen de grond. De rat rent dolzinnig
naar een kant van de kamer en botst tegen de muur. Daarop rent hij naar de andere
kant van de kamer en botst tegen de muur. Na verschillende pogingen verzinkt hij
in een apathische verstijving.
Ziet u wel? zegt hij, pakt de onbeweeglijke rat op en duwt hem weer in zijn toga.
Hij spreidt de toga uit om weer te gaan zitten en voor een ogenblik krijg ik de trillende
roze neus en de glinsterende oogjes van de rat te zien. Dan smelt alles weg in de
vouwen van de toga en met zijn vaardige vingers, waaronder de gestompte, spreidt
hij die weer verhit helemaal weg. Dan vouwt hij de
me met het servet en maakte mijn riem los - We deden het half uitgekleed - Toen
ik klaarkwam schoot er zilver licht in mijn ogen aan als een flitslamp en over haar
schouder kijkend zag ik groene mannetjes in de bomen zwaaiend van tak naar tak
salto's draaiend in de lucht - En sex nummers van naakte acrobaten op strakke
koorden en evenwichtsmasten - Kwak sliert spinrag door helder groen licht - Waste
me in de stroom en trok mijn broek op - We reden terug naar Kopenhagen op mijn
scooter - Ik liet haar achter voor haar flatgebouw en maakte een afspraak voor
zondag - Toen ze wegliep kon ik de grasvlekken zien achterop haar jurk - Die avond
was ik platzak en ging naar een bar in Neuerhaven waar ik meestal wel een toerist
tegen het lijf loop die drankjes betaalt - en ging bij een jongen van ongeveer mijn
leeftijd aan tafel zitten - Ik merkte dat hij een heel klein smal hoofd had taps toelopend
uit zijn nek die dik en glad was en iets vreemds met zijn ogen - De iris was glanzend
zwart als gebroken kool met groene speldeknop pupillen - Hij draaide zich om en
kijkt me recht aan en ik kreeg een gevoel van kermistreinen in de maag - Toen
bestelde hij twee bier - ‘Ik zie dat je platzak bent’ zei hij - Het bier kwam - ‘Ik werk
bij het circus’ zei hij - balancerend op zijn stoel - ‘Zoals dit op kabeldraden - nooit
met net - in Zuid Amerika deed ik het boven een ravijn duizend meter diep’.

Randstad 4-6

12
stompe vinger weg.
Er is een methodieke netheid in elke beweging; ik denk niet dat wij er omheen
kunnen. Ik voel dat al zijn handelingen zo mechanisch zijn als deze, zelfs de meest
verwarrende. Ik probeer hem zachter te maken met moederherinneringen.
Hebt u dan nooit het gevoel dat u iemand helemaal alleen voor uzelf wil? zwijmel
ik.
Het perkamenten masker deinst terug maar lost niet op. De mond beweegt, en
vormt de woorden ‘Westerse opvatting’.
Gaan sex en geestelijke liefde nooit samen? zeg ik.
Niet voor mij, zegt hij.
Ik probeer een mentaler (metalen) benadering: Dit is allemaal misschien goed en
wel voor Arabieren, sla ik er uit, maar de vrouwen dan?
Niemand weet van hen iets af, zegt hij. Een Arabier eet vaak het voedsel niet dat
zijn eigen vrouw heeft gekookt, uit angst dat het vergiftigd is.
U spreekt uzelf tegen, zeg ik. En hun verdovende middelen dan?
Dat is een kwestie van omgang en bevoorrading, zegt hij. In China, toen iedereen
opium kon krijgen, was iedereen altijd verslaafd. Op die manier kun je niets doen:
alleen werk met de handen, maar niets creatiefs. In New York is iedereen
Hij hield zich in evenwicht en dronk de Tuborg - ‘Er zijn er niet veel die ons te zien
krijgen - Kom mee en ik zal je onze echte nummers laten zien’
We namen een taxi naar de rand van de stad - Er blies een warme electrische
wind door de auto die de grond scheen te verlaten - We kwamen aan bij wat er als
een geruïneerd circus uitzag gelegen aan een meer - In een tent verlicht door
flikkerende blauwe bollen ontmoette ik nog meer jongens met hetzelfde smalle hoofd
en omgekeerde ogen - Zij gaven een pijpje door en ik rookte en voelde groen getintel
in mijn kruis en lippen - Een negerdrummer begon met stokken op zijn drums te
slaan - De jongens stonden op en lachten en gaven de pijp door en praatten in een
taal van vogelroepen en trokken hun kleren uit - Zij klommen een ladder op naar
de hoge kabeldraden en liepen heen en weer als katten - Een toverlantaren
projecteerde kleurenschrift op hun lichamen dat er uitzag als Japanse tatoeage Zij welfden langs elkaar op de draad geslachtsdelen geraakt in een stortbui van
blauwe vonken - Eén jongen hield zich op een stalen stoel op de draad in evenwicht
en ejaculeerde in een crescendo van tromgeroffel en flikkerende regenboogkleuren
- Een andere jongen met koptelefoons die kraakten van radioruis en met blauwe
vonken spelend om zijn gele haar maakte een Messerschmidt-
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onder psycho-analyse, en ze krijgen nooit iets gedaan, ze komen er nooit onder uit.
Erger dan verdovende middelen. En even duur. Alles wat ze doen moeten is een
paar interesses ontwikkelen. Junk is niet slecht voor je gezondheid, zoals mensen
denken; het is alleen maar zo vervelend. Alleen apomorfine geneest.
Ik herken de stem van de Oude Dokter, nummer twee op onze lijst. Flauw
Boston-accent, maar nasaal en van oorsprong het midden-westen. Een obscene
oude kwakzalver die obsceniteiten haat; we hebben nooit uitgemaakt aan wie zijn
kant hij nu werkelijk staat. Beide figuren zijn dus een en dezelfde man: voorwaar
een vangst!
Uw toneelwerk nu, zeg ik. Wanneer hebt u besloten om dit spul allemaal - ik wuif
naar de machines - te dramatiseren?
Paar weken geleden. Mike Blake kwam langs op zoek naar materiaal voor zijn
Anglo-Amerikaanse theater. Ik gaf hem een paar fragmenten om met jazz voor te
lezen. De mime-speler moet meer geïntegreerd worden. Ik vind dat ze poppen
zouden moeten gebruiken en ook magnetofoonbanden; de kok is een poppenspeler.
Ik zou zelf graag willen regisseren. Ik doe het voorlezen zelf in plaats van een acteur
die wegviel. Ik raak geïnteresnummer - de stoel schokte in de ruimte - spoorkogels van geil strijkend over
interstellaire leegte - (Naakte jongens op rolschaatsen beschrijven langzame cirkels
op de kruispunten van in puin gevallen voorsteden - vallend door een doolhof van
winkelgalerijen -) De jongens kwamen van de draad omlaag en een van hen griste
mijn jasje af - Ik trok mijn kleren uit en oefende in naakt balanceren op een stoel Het punt van evenwicht was een electrisch veld dat hem buiten de zwaartekracht
hield - De stoel vloeibaar en deel van zijn lichaam - Maakte die nacht liefde met de
jongen die ik voor het eerst in Neuerhaven ontmoette met elkaar in de ruimte - Wat
een zekere rust van evenwichtsnummers op ozone - blauwe electrische krampen
- Geur van brandend metaal in de winkelgalerij kijkend naar de rarekieken en Hans
lachte en wees naar mijn gulp; ‘Laten we in de rupsbaan gaan’ zei hij - De kassier
nam ons geld aan met kalme neutrale blik - Een jonge Italiaan liet ons door het
tourniquet - We waren de enigen die reden - open hemden flapperden over de
middenbaan - Zilver licht schoot in mijn hoofd aan en ging uit in blauwe stilte - Geur
van ozon - Weet je sex is een electrische lading die aan en uit kan worden gedraaid
als je het electro-magnetische schakelbord kent - Sex is een electrische handel in
vlees - Die wordt meestal aan de gang gebracht door watergeluiden - Neem nu je
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seerd in dit theater-gedoe. Als ze maar niet zo druk bezig waren drankjes te
versieren.
En hoe zou u uw stukken - of voorlezingen - nu wel allemaal weergeven? Mijn
stem klinkt nonchalant, alsof ik het al weet: we hebben zo onze eigen ideeën.
Alleen maar een conflict tussen de melkwegen, zegt hij schouderophalend. Het
Nova-gepeupel tegen de Nova-politie.
Wat probeert het Nova-gepeupel te doen?
De planeet opblazen. Ze grijpen alles en blazen dan op wat er overgebleven is
zodat ze niet hoeven te betalen.
En - aan welke kant staat u? Mijn stem klinkt nog steeds nonchalant.
Ik schep het conflict, ik kies geen enkele kant.
Maar onvermijdelijk zijn er toch helden en schurken, dring ik bij hem aan (hoewel
het niet geeft wat hij antwoordt; we zijn er per definitie op uit hem op te pakken).
Voelt u dat u graag de ene of de andere kant zag winnen - of dat u wilt dat het
publiek dat voelt?
Dat hangt van hen zelf af, zegt hij verstoord.
En wie wint er dan uiteindelijk?
Ik weet nog niet, zover ben ik nog niet. Misschien niemand; er zijn alleen maar
tijdelijke winsten en versexwoorden op rose behang koperen bed - Ontplof in rood bruin groen van kleuren
naar de daad op de associatie grens - Naakte lading kan sexwoorden in kleuren
rectale bruine groene aarstaal doen ontploffen - De sexlading wordt meestal
gecontroleerd door sexwoorden die een electro-magnetisch patroon vormen - Dit
patroon kan worden verschoven door andere factoren voor woorden in de plaats te
zetten - Neem een eenvoudig sexwoord als ‘masturbeer’ - ‘trek af’ - Zet kleur in de
plaats voor woorden als ‘trek’ - rood ‘Af’ - wit - rood - wit - Flits van woorden naar
kleuren op het associatiescherm - Associeer in stilte van kleuren naar de daad Vervang woorden door andere factoren - Kleur-muziek-reuk-voel aan de miljoenen
sexnummers altijd overal - Jongens rood-wit van kermisrad, kermistreinen bruggen
fluitende fietsbanden boom huizen overhellende goederenwagons fluitende trein
sperma sliertend in de winden van Panhandle - huiverend door jonge lijven onder
kosthuisdekens voorsteden van Zuidamerikaanse stad in puin voddige broeken
vielen op gebarsten bloedende voeten zwart stof blazend door benen en
geslachtsdelen - Bleek kostschoolvlees naakt voor de keuring de jongen met
epilepsie voelde De droom in zijn hoofd worstelend om controle de lucht van
kleedhokken op zijn maag - Hij was in De Kamer met veel koffers allemaal open en
laden vol dingen die
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liezen; maar het gaat door en door.
Als een stripverhaal, veronderstel ik.
Ja, zegt hij, als een stripverhaal.
En dat wapen dat ze gebruiken, zeg ik, oprukkend; wat bedoelt u met Obsceniteit
als een totaal wapen?
Dat is er maar een, zegt hij ontwijkend. Er zijn anderen van andere planeten met
andere wapens.
En de politie, komt die ook van verschillende planeten?
Ja.
Zo dat één agent van een bepaalde planeet achter de misdadiger van dezelfde
planeet wordt aangezet?
Ja, omdat hij zijn gebruiken kent.
Goed, dat is genoeg, zeg ik vermoeid. Ik laat mijn Nova-politie-legitimatie zien,
een groot litteken op mijn linkerdij. Neem dit spul in beslag, zeg ik tegen mijn
onzichtbare rechercheurs. De machines verdwijnen, maar het masker van mijn
slachtoffer vertrekt nauwelijks. Zoudt u nu zo goed willen zijn mij te vertellen waar
ik de W.C. kan vinden? Ik weet dat ik op hem als heer kan rekenen mij juiste
inlichtingen van deze aard te geven. Hij wijst de gang in.
Als ik terugkom dragen twee jongens hem naar buiten op een plaat grijze steen.
Hij is stijf en grijs.
Schrijfmachine Ontwenning? zeg ik
gepakt moesten worden en nog maar een paar minuten om de boot te halen fluitend
in de haven en meer en meer laden en de koffers willen niet dicht rekenkundige
wanorde en de natte droom spanning in zijn kruis - Zilver licht schoot aan in zijn
ogen en hij viel met een scherpe metalen schreeuw - door benen en geslachtsdelen
voelde hij zijn broek afzakken - huiverende buitenwijken van de stad - ochtendwind
in een ruimte vol stof - Naakt voor een keuring orgasmes hebben - spanning in de
maagspieren - kermistreinen hellend door droomvlees - reuk van de modderpoelen
- warme stralen van brijige stroom water van het boom huis - lachend in het zonlicht
- trok mijn broek op - Ontploffing van de keel van kleur naar de daad sprong op en
lachte in de doorgangshotels - hellend terrein van broodjeskramen - Zilver schrift
barstte in maanlicht door een Mexikaan van ongeveer twintig - genot tintelend door
gebarsten bloedende voeten - Met spookledematen zijn pik op rolschaatsen langzaam kruispunt van onkruid en beton - Winkelgalerijen spetterden licht op een
Mexikaan van ongeveer twintig - Natte dromen over vlucht zuchtten in lamp - Flits
van woorden naar kleur sexnummers altijd overal ontploften in spieren drijvende
lagen van mannenvlees - Jongens op ochtendwind - Terrein van broodjeskramen
en onverdraaglijke kermistreinen - (In het boom huis kwamen
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met zachte stem tegen de baardeloze jongeman achteraan. Hij knikt, zijn ogen
omlaaggeslagen en zijn haren krullend om zijn oren.
Ik voel me niet persoonlijk verantwoordelijk: ik voer alleen maar mijn orders uit,
en mijn rechercheurs alleen maar de mijne.
Ik kijk naar de jongens die hem de gang door en de deur uit dragen. Ik neem aan
*
dat zij rechtsaf zullen keren en hem om de hoek in de Seine gooien.
O welk een briljante geest wordt hier omvergeworpen, zeg ik, zet mijn pruik af en
openbaar mijn kale hoofd. Niettegenstaande mijn officiële plichten, ben ook ik een
minnaar van de kunsten, een goedlopende zin, machines, krankzinnigheid en rebellie.
Maar we moeten hen op hun eigen wapens bevechten.
Ik probeer wat meer persoonlijke droefheid voor mijn slachtoffer op te brengen,
maar ik kan me niet herinneren hoe zijn gezicht er uit ziet.
zwarte mieren in onze kleren uittrekken van hemden en broeken en bij elkaar de
mieren afborstelen - ‘er zit een mier daar’) - Hans lachte en wees naar mijn broek
- wij waren de enigen die reden - open hemden flapperende geslachtsdelen Ochtendwind door vlees - Aan de rand van de stad NOTEN VAN DE VERTALERS.

Doctor Lilly, ook bekend door zijn
proefnemingen met dolfijnen, auteur van Man and Dolphin. Brion Gysin,
Amerikaans schilder in Parijs woonachtig, uitvinder van de ‘cut up’
techniek, ververklaard in Minutes To Go en The Exterminator. The
Alameda, een park in Mexico City. Chili Houses, goedkope restaurants,
waar chili con carne wordt opgediend, aan te treffen in Mexicaanse of
Portoricaanse wijken van grote Amerikaanse steden. Hassan i Sabbah
of Scheik Hasan ben Sabah, ‘verzamelde in 1081 een bende desperado's
om zich heen, die hij door bedwelming met haschisch tot alles, wat bevolen
werd, kon brengen. De kruisvaarders ondervonden veel last van de
haschischins, zoals de misbruikmakers genoemd werden, welk woord zij
tot “assassins” verbasterden.’ (Dr A. Kleinhoonte, Winkler Prins
Encyclopedie). Zie verder Betty Bouthoul, Le vieux de la montagne
(Gallimard, 1927) en Robert S. de Ropp, Drugs and the Mind (pocket- en
paperback-uitgaven). Bio vooruitgang, refereert aan een mutatie van de
mens. Panhandle, een laagvlakte in het Westen van de Verenigde Staten.
Voor Doctor Wilhelm Reich, zie o.m. Ethel Portnoy Kousbroek's bijdrage
in het eerste nummer van Randstad.

*

Noot achteraf: Naderhand bleek dit een klaarblijkelijke krijgslist. Een man die voorgaf een
inspecteur van de Nova-politie te zijn dook de week daarop op een krukje in de duistere
inhammen van een junkie sanatorium, geheten La Bohème, achter het Gare Montparnasse.
Zijn stem was die van de Oude Dokter.
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La Monte Young / Compositie nr. 2 (1960)
Leg een vuur aan voor het publiek. Gebruik bij voorkeur hout, andere brandstoffen
kunnen ook gebruikt worden, als dit nodig is om het vuur brandend te houden of de
rookontwikkeling te controleren. Het vuur mag van elke grootte zijn, maar mag niet
worden geassocieerd met andere voorwerpen, zoals een kaars of een
sigarettenaansteker. De lichten kunnen worden uitgedraaid.
Als het vuur brandt, mag de maker (mogen de makers) er bij gaan zitten en het
aanschouwen voor de duur van de compositie; hij moet (zij moeten) echter niet
tussen het vuur en het publiek gaan zitten; dit publiek moet in staat worden gesteld
het vuur te zien en er van te genieten.
De compositie mag elke lengteduur hebben.
Indien de compositie wordt uitgezonden, kan de microfoon vlak bij het vuur worden
gehouden.

La Monte Young|Pianosolo voor David Tudor nr. 1 (1960)
Breng een baal hooi en een emmer water op het toneel door de piano te eten en te
drinken. De pianist kan zelf de piano voeden of deze het zelf laten doen. In het
eerste geval is het stuk beëindigd als de piano genoeg heeft gegeten. In het tweede
geval als de piano eet of besluit het niet te doen.

George Maciunas|Solo voor belangrijke man, voor Manfred de la Motte
(1962)
Stuur telegram ‘Solo voor belangrijke man’ naar het theater waar het stuk wordt
gespeeld.

Name June Paik|Gevaarlijke minuut, voor Dick Higgins (1962)
Kruip in de vagina van een levende vrouwtjes-walvis.
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Ethel Portnoy Kousbroek
De terugkeer van de vampier
Enkele jaren geleden namen wij een au-pair meisje in dienst om op ons dochtertje
te passen, een gedresseerde slang van amper achttien, uit München, hard als glas.
In nauwsluitende slacks en hemelsblauwe muiltjes sloop zij door het huis, knipperend
met haar lange wimpers. In haar kamer hield zij onder alle weersomstandigheden
de ramen gesloten, een gewoonte waarvan ik haar het onhygiënische van tijd tot
tijd probeerde te doen inzien. Maar het was vergeefse moeite, en bij een van die
gelegenheden kwam de aap uit de mouw: zij was niet bang voor frisse lucht, maar
voor vampiers.
Ik paste wel op haar uit te lachen. Men is antropoloog of men is het niet, en hier
was een prachtige gelegenheid voor het trekken van een ernstig, wetenschappelijk
gezicht en het stellen van suggestieve vragen. Want tenslotte kwam het meisje uit
Zuidduitsland, waar in haar grootmoeders tijd de vampiermythe de bevolking nog
in haar ban had.
Au-pair meisjes kwamen en gingen. Een jaar of wat later werd de functie vervuld
door een verlegen Cockney, die drie grote doelstellingen in haar leven had: non,
wielrenster en schoon worden. Naar alle drie streefde zij met groot
doorzettingsvermogen; haar kamer stond vol met heilige afgietsels, zij bereed een
racefiets in het Bois de Boulogne, en hield voor het overige de badkamer bezet.
Aan deze vrome atlete vertelde ik eens waar haar voorgangster 's nachts niet van
slapen kon. En
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ook zij, geboren onder de rook van Bow bells, bekende dat zij, wat betreft vampiers,
lang niet gerust was.
Hoe kwamen deze meisjes voor het eerst in aanraking met het begrip vampier?
Men mag aannemen dat het ondanks alles niet aan moeders knie was. Onze tijd
kent echter een nieuw soort folklore, de populaire mythes die verbreid worden door
de moderne massa-media. Het is met de griezelfilm, dat de vampier in Europa
teruggekeerd is, en hoewel in sterk gemodifieerde gedaante, toch als een werkelijke
mythe. Hij voldoet aan alle criteria daarvan: de vampier, ofschoon een wezen der
verbeelding, bezit karakteristieken en gewoonten die iedereen kent. Willekeurige
leden van onze samenleving, gevraagd een vampier te beschrijven, zouden in
hoofdzaken overeenstemmende omschrijvingen geven, een herkenbaar prototype.
De hoofdelementen van een dergelijke beschrijving zouden zijn, dat een vampier
een lijk is, dat 's nachts rondwandelt op zoek naar levende mensen, wier bloed hij
nodig heeft om zijn bestaan van ‘on-dode’ te kunnen voortzetten. Hij besmet daarbij
tegelijk zijn slachtoffer: zij die door zijn lange snijtanden gebeten worden, ontwikkelen
een verslaafdheid aan bloed, en na hun dood worden ook zij vampiers. Overdag
zijn zulke lijken in slaap gedompeld, in een staat van gave conservering en vol
vloeibaar bloed. Het daglicht dwingt hen terug te keren naar hun doodkist, en om
hen voorgoed onschadelijk te maken moet men hen het hart doorboren met een
houten of zilveren pen. Op de vraag of, en onder welke omstandigheden, een
vampier zich kan veranderen in een vleermuis, zou al minder eensgezind antwoord
komen - dit is namelijk een eigenschap waarop de moderne vampiermythe al veel
minder nadruk legt. Bij verdere ondervraging zou het prototype beginnen uiteen te
vallen in het rijke en gevarieerde complex van volksgeloven, waarvan verschillende
varianten gevonden worden van Westeuropa tot China, en waarvan de
tegenwoordige mythe een distillatie is.
Aan het voortbestaan, of beter gezegd de heropleving en specialisatie van de
mythe in haar huidige vorm, is (anders dan bij wijze van aardigheid) tot nu toe nog
geen aandacht besteed.
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Het onderwerp wordt niet voldoende ernstig geacht. Analyse van de minder rationele
bestanddelen van onze samenleving kan bijdragen tot een beter inzicht in sommige
van haar karakteristieken dan de meest intensieve studie van onze redelijke of
serieuze handelingen.
Het feit dat de vampiermythe nog steeds - of weer - succes heeft wijst er in de
eerste plaats op dat door de eeuwen heen een zienswijze omtrent de dood intact
is gebleven, die afwijkt van de officiële versie zoals geleerd door Kerk en Schrift en uiteraard eveneens van een rationele zienswijze. Deze archaïsche visie,
ongetwijfeld van formidabele ouderdom, laat zich het best beschrijven met de term
die in het Frans voor bepaalde manifestaties van de dood bestaat: ‘les revenants’,
zij die terugkeren.
De bekendste vorm van die terugkeer, die tevens het minst afwijkt van de religieuze
zienswijze, is de onstoffelijke geest: een dolende ziel of spook. Maar er bestaat een
meer directe en elementaire manier waarop de terugkeer van de doden gedacht
kan worden, en dat is in hun stoffelijke gedaante, het lijk zelf. Vampiers zijn geen
geesten of spoken, maar levende lijken, die, zoals alles wat leeft, aan de kost moeten
komen.
Er zijn vele (eeuwenoude en wijdverbreide) gebruiken bekend die tot strekking
hadden de doden van voedsel te voorzien; met de Assyriërs en Egyptenaren
geloofden vele volken dat doden, die niet genoeg te eten hadden, op stap zouden
kunnen gaan, op zoek naar leeftocht. In dozijnen onderling niet verwante
samenlevingen zijn demonen bekend met kannibalistische neigingen. Een voorbeeld
is de ma-lai, de dwalende demon van de Annamieten, die er overdag uitziet als een
gewoon mens; maar 's nachts maken zich het hoofd en het spijsverteringskanaal
van (en uit) het lichaam los en waren rond op zoek naar voedsel (voornamelijk
menselijke fecaliën), de ingewanden achter zich aan slepend.
Eten is noodzakelijk om in leven te blijven. Welke honger is groter dan de honger
van een dode naar leven? Wat is een meer specifiek levend voedsel dan het voertuig
van het leven zelf, bloed? De levenden brachten de doden dierenoffers - oor-
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spronkelijk ongetwijfeld mensenoffers - en goten bloed over graftomben en
-monumenten. De doden hadden behoefte aan bloed, en waren daarom ook gesteld
op de kleur rood. Door de eeuwen hebben levenden geprobeerd die wensen te
bevredigen.
Sporen van rode oker zijn aangetroffen in begraafplaatsen uit het stenen tijdperk
tot laat in het bronzen tijdperk. Rood voedsel, zoals kreeft en bepaalde bessen,
werden door de Grieken ‘gewijd aan de Goden’ geacht. In het oude Ierland waren
rode appels, rode noten en de giftige, hallucinatie-verwekkende rode paddestoelen,
de amanita, (vliegenzwam), heilig, d.w.z. geschikt voor ritueel de goden en de
afgestorvenen betreffend. Het Ierse boek Leinster zegt in zoveel woorden dat bloed
op de grafheuvels werd gegoten:

They would sacrifice their wretched children...
Pouring their blood around Cromm Cruaich.
Het is een voor de hand liggende gevolgtrekking dat de onbevredigde doden, aan
wie men verzuimde dit offer te brengen, er niet voor terugdeinsden om leven te
stelen. De levenden zelf, hun lichamen, hun bloed, waren een bron van voedsel.
Op deze elementen gaat het vampierbegrip terug, dat zich kristalliseerde rond de
concepten: lijk-leven-voedsel-bloed.
Het is verleidelijk om de voorstelling van gestorvenen als onstoffelijke geesten in
plaats van stoffelijke revenants, als een verder geëvolueerd wereldbeeld te zien,
de antithese van geest en materie als minder primitief.
Zeker is in ieder geval dat in de meeste culturen deze beide, op het eerste gezicht
tegenstrijdige opvattingen naast elkaar bestonden, en gebruiken die wijzen op de
kennelijke aanwezigheid van geloof in een fysiek leven van de doden aangetroffen
worden naast geloof aan schimmen, geesten of zielen. Ook in het Christendom
bestaat deze dualiteit: begrippen als ‘wederopstanding’ en ‘laatste oordeel’ zijn in
zekere zin in conflict met de gedachte dat de ziel dadelijk na de dood het lichaam
verlaat (‘heden zult gij met mij in het Paradijs zijn’). Naar Egyptische begrippen kon
de ziel (zielen) alleen bestaan wanneer het lijk nog bestond, en dit lijk leidde een
zeker stoffelijk leven.
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De Mesopotamische en mediterrane culturen specialiseerden zich vroeg op graven,
ingericht als kleine huisjes, uitdrukking gevend aan het gevoel dat de doden in het
graf een eigen bestaan hadden, een soort leven leidden.
Oud Scandinavië en IJsland kennen talloze legenden, bewaard in epische
gedichten, over doden die in hun langwerpige heuvelgraven leefden en feesten
aanrichtten. In geheel Noordeuropa, tot in Bretagne, werden ballades gezongen of
het verhaal verteld van de ‘dode rijder’, die een bekende of beminde weglokte en
met zich meenam op zijn paard. De galop eindigde op zijn graf, waarin hij met
passagier en al verzonk. (Vooraanstaande personen uit het bronzen tijdperk werden
vaak te zamen met hun paard begraven.)
Terwijl de doden werden verzoend en tevredengesteld met gemeubileerde graven
en voedsel, waren de overlevenden er tegelijkertijd, met een schichtige blik achterom,
allerminst van overtuigd dat zij niet naar huis terug gevolgd werden - en niet door
geesten! Het was niet uitsluitend tegen lijkenrovers of wilde dieren dat graven
omringd werden met hoge palissaden, bedekt met zware grafstenen, dat
begrafenissen plaatsvonden in de bedding van een rivier waarvan men de stroom
had verlegd, om daarna het water weer in zijn normale koers terug te leiden, of dat
de lijken werden vastgehouden of verminkt.
Het kan daarom verwacht worden dat de maatregelen om vampiers te beletten
hun graf te verlaten, (zoals in de moderne vampiermythe worden aangetroffen)
overblijfselen zijn van oeroude begrafenisgebruiken - en de pen of staak waarmee
het lijk ‘geneutraliseerd’ wordt is zeer zeker een dergelijk overblijfsel.
Gebruiken als het vastbinden of -zetten, of het doorboren van het lichaam met
een staak, moeten van algemeen gebruik (want het was, en is, een specifieke
gewoonte in primitieve culturen), verschoven zijn naar geselecteerde groepen als
zelfmoordenaars, misdadigers, geëxcommuniceerden, en naar mogelijke bedrijvers
van zwarte kunst. Het feit dat in de verschillende streken van Europa speciale
houtsoorten aangemerkt worden voor dit doel, wijst bovendien op de magische
eigenschappen die aan verschil-
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lende bomen in prehistorisch Europa werden toegeschreven. Zo werden in Ierland
aan de lijsterbes bezielende of vernietigende krachten toegekend, en in de omgeving
van voorhistorische steencirkels worden in Ierland vaak bosjes lijsterbes aangetroffen.
En in het Ierland van Danaan werden dan ook staken van lijsterbeshout gebruikt
om een lijk te doorsteken.
Het feit dat houten en zilveren staken, in de moderne vampiermythe, voor dit doel
gebruikt worden is een verdere indicatie dat het gebruik uit de prehistorie dateert gewijde voorwerpen worden namelijk zelden van recente materialen gemaakt, maar
*
van oudere, voorafgaand aan huidige in dezelfde functie.
Amuletten en bezweringen uit de Christelijke godsdienst, gebruikt als wapens of
bescherming tegen vampiers, zijn latere toevoegingen: volgens deze recentere
bestanddelen van de mythe is een vampier (als kennelijke manifestatie van de
duivel) machteloos tegen iemand die een kruis op zich draagt, en in de
allermodernste folklore, zoals verbeeld door de scriptwriters van de Rank
Organization, is een vampier zelfs niet tegen de schaduw van een kruis opgewassen:
hij vervalt tot stof als deze op hem valt.
Welke mensen worden na hun dood vampier? Angst voor de ‘levende doden’
betrof aanvankelijk vermoedelijk alle doden, maar verscherpte zich in ieder geval
allengs op ‘machtige’ doden. Hoe machtiger, hoe vitaler iemand tijdens zijn leven
was, des te groter de kwantiteit leven die hij na zijn dood ontbeerde, des te groter
zijn dorst ernaar. Met de verbreiding van het denkbeeld dat ‘slechte zielen’, in
tegenstelling tot de goede, in de dood geen rust konden vinden, groeide het geloof
dat vampiers tijdens hun leven slechte mensen waren geweest, misdadigers,
geëxcommuniceerden, heksen, vreemdelingen of zelfs mensen met rood haar en
blauwe ogen. Tot 1824 werden in Engeland zelfmoorde-

*

Zo zouden voorwerpen, bedoeld voor ceremonieel of gewijd gebruik, in onze tijd, nooit van
aluminium of plastic gemaakt worden; de koningin van Engeland draagt voor haar kroning
geen zijde (laat staan orlon of dacron) op haar lichaam, maar linnen. In Napels ontstond niet
lang geleden een conflict met een begrafenisonderneming, waarvan de inzet was dat de
familieleden van de overledene bezwaar hadden dat de doodkist met de lift naar de begane
grond werd gebracht, in plaats van langs de trap.

Randstad 4-6

24
naars op kruiswegen begraven (teneinde hen in de war te brengen voor het geval
zij van plan waren uit wandelen te gaan) met een staak door het hart. Gedurende
de invasies van de Turken waren de Grieken er van overtuigd dat de machtige en
verschrikkelijke Turken in vampiers veranderden zodra ze stierven. Grieken die zich
tot de Islaam bekeerden werden geëxcommuniceerd, en het werd trouwens een
paar eeuwen geleden aangenomen dat iedereen die begraven werd terwijl hij zich
nog onder een of andere vervloeking (laat staan excommunicatie) bevond, niet door
ontbinding kon worden aangetast. De grootst denkbare vervloeking voor een
Macedoniër was: ‘moge de aarde je niet verteren’ of ‘moge de aarde je niet losmaken
(doen ontbinden)’. Het Grieks-Orthodoxe geloof dat een lichaam, begraven zonder
behoorlijk ceremonieel niet ‘los’ zou worden, is voorschaduwd wanneer Antigone
een paar handenvol aarde op de lijken van haar broers werpt - want dat is reeds
een symbolisch ritueel.
Uit sommige lokale Griekse namen voor vampiers kan opgemaakt worden hoe
zij verondersteld werden er uit te zien wanneer hun graven geopend werden. In
Cyprus betekent het woord αναικαϑονμ νος letterlijk ‘degene die vlees op zich
heeft’. Uit Tenos komt het woord σαρκωμ νος ofwel ‘hij die opzit in het graf’.
Afgezien van begrafenisgewoonten, geven deze woorden een aanschouwelijke
voorstelling van het begrip ‘levende dode’. In de eerste plaats waren de mensen
kennelijk gewend aan de aanblik van lijken die niet tot ontbinding waren overgegaan,
en in de tweede plaats moet aangenomen worden dat voortijdige begrafenissen
niet tot de zeldzaamheden behoorden, en dat die in het volksgeheugen zijn bewaard.
Wat onvergane lijken betreft, het is bekend uit de levensbeschrijvingen der heiligen,
evenals uit andere bron, dat de mate en snelheid van ontbinding niet voor alle lijken
dezelfde is, afgezien van gevallen van spontane mummificatie, veroorzaakt door
droge luchtstromingen e.d. In de katholieke atmosfeer wordt het verse uiterlijk van
een langgeleden begraven lichaam toegeschreven aan heiligheid, terwijl de Griekse
folklore het eerder wijt aan slechtheid of een vervloeking, zoals eerder be-
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schreven. In onze samenleving is het opgraven van lijken een weinig verbreide
praktijk, maar de Grieken en Slaven, zo mag men alleen al afleiden uit hun gewoonte
om verdachte - d.w.z. er te fris uitziende - lijken met staken te doorboren, waren
kennelijk enthousiaste lijkenbekijkers.
Aan de hand van het voorgaande is duidelijk dat betrekkelijk gave lijken gevonden
moeten zijn. Ook is het aannemelijk dat geconstateerd werd dat lijken in het graf
voortgingen zekere blijken te geven van levenskracht: te oordelen naar de grote
behaardheid en lange nagels die traditioneel aan vampiers worden toegeschreven.
Gevallen van voortijdige begrafenis, tenslotte, moeten vroeger vaker voorgekomen
zijn dan tegenwoordig. Alleen de meest grove criteria aangaande het intreden van
de dood stonden ter beschikking; het meest betrouwbare middel was het waken bij,
en bewenen van, een lijk gedurende een aantal dagen; het enig doorslaggevende
criterium was namelijk ontbinding. Maar wat te doen met een lichaam dat daartoe
ook na geruime tijd geen aanstalten maakte?
Er zijn verhalen bij de vleet over opruimen van kerkhoven of grafgewelven, zoals
Les Innocens in Parijs, waarin skeletten in allerlei ongebruikelijke houdingen werden
aangetroffen. De overlevering kent ontelbare geschiedenissen van lijkenrovers die
overledenen van hun sieraden kwamen ontdoen, en de dode zagen ontwaken.
Er zijn zelfs ijverige auteurs geweest die zorgvuldig alle gevallen hebben
geboekstaafd die zij op dit terrein te weten konden komen; een van deze vrolijke
collecties, uitgegeven in 1905, tabuleert 219 gevallen van op-het-kantje-af, 149
gecontroleerde gevallen van begrafenis, 10 van sectie en 2 van balseming,
ondernomen voordat de levensgeesten geweken waren. In de jaren 1890, binnen
twee weken nadat in Le Figaro een artikel over dit onderwerp was verschenen,
bereikten 400 brieven de redacteur, waarin soortgelijke gevallen, van eigen
waarneming of zelfs eigen belevenissen werden beschreven.
Vroegere eeuwen geven een oogst van nog macaberer geschie-
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denissen. In Leipzig, in 1728, verdedigde een zekere Michael Ranft een proefschrift
getiteld De masticatio mortuorum in tumulis, waarin uiteengezet wordt waarom in
vele gevallen de kaken van het lijk samengebonden werden; het manuscript was
uitsluitend gewijd aan getuigenissen omtrent lijken die hun lijkwade of hun eigen
vlees bleken te hebben aangegeten. In de zestiende eeuw, aldus Ranft, werden de
lichamen van een man en een vrouw gevonden die hun eigen ingewanden uitgerukt
en verorberd schenen te hebben. Hierna kan het nauwelijks verbazen dat in Ljubljana
in 1672 (het rampjaar!) een ‘vampier’ de staak uit zijn borst trok, die men daarin
hamerde, en wegwierp.
Van de zeventiende tot het midden van de achttiende eeuw was het vampirisme
endemisch in Servië, Wallachije, en Hongarije, waar een koninklijke commissie
*
benoemd werd om een onderzoek in te stellen . De publiciteit rondom deze
uitbarstingen was voor de tijd zeer vérstrekkend. In Frankrijk publiceerde een
benedictijner monnik, genaamd Augustin Calmet, een verhandeling in twee delen,
getiteld: Traité sur les apparitions des esprits, et sur les vampires ou les revenants
de Hongrie, de Moravie, etc. (Parijs, 1746). Het verschijnsel werd het onderwerp
van vele proefschriften en studies aan midden-Europese universiteiten. Van dit
ogenblik af klom het vampierbegrip een stapje hoger, van Europese folklore naar
Europese literatuur.
De twintigste eeuw wordt met een zeker recht de eeuw van sex en dood genoemd.
Andere eeuwen mogen eveneens rondgeklauterd hebben op de Venusheuvel, aan
het werkelijke bergbeklimmen is pas in onze eeuw methodisch begonnen, ook al is
de in nevels gehulde top nog niet bereikt.

*

De Austro-Hongaarse epidemie is door sommige auteurs op rekening geschoven van een
onbekende ziekte, die tot bloedarmoede en hallucinaties geleid zou hebben. Recente theorieën
stellen dat de lokale bevolking de verhalen verfraaide en de getallen aandikte, tenminste wat
betreft de veronderstelde slachtoffers van twee historische personages: gravin Elisabeth
Bathory (‘die Blutgräfin’), die op koninklijk bevel werd gevangengenomen voor de wreedheid
waarmee zij haar vazallen behandelde, en een zekere graaf Dracuglia. Over het werkelijke
doen en laten van deze twee Hongaren is weinig bekend.

Randstad 4-6

27
De dood, de biologische en psychologische keerzijde van sex, is in de laatste halve
eeuw radicaal van aangezicht veranderd. Aan de ene kant zijn middelen ontwikkeld
voor massale en doelbewuste distributie ervan, en aan de andere kant wordt de
aanblik van sterven en dode mensen zorgvuldiger uit het beeld van onze samenleving
weggewerkt dan ooit tevoren. Als thema in de literatuur hebben de dood en het
hiernamaals afgedaan; zijn de mensen beu van de miljarden woorden die sinds de
uitvinding van het schrift aan deze onderwerpen zijn gewijd, zonder ook maar een
stap te zijn doorgedrongen in het onbekende dat iedere sterveling aan het eind van
zijn leven te wachten staat? Met het failliet van de grote religies is de houding
tegenover de dood in ieder geval rationeler geworden, en de irrationele rest schijnt
zijn weg te zoeken in door niemand werkelijk ernstig genomen mythes, waarin de
archaïsche gedachtengang niet vrij is van een zekere humor. De annihilatie van het
eigen zelf is nu eenmaal letterlijk onvoorstelbaar, en ook de meest rationele visie
op de dood van een bekende houdt niet in dat men op slag alle herinneringen aan
het karakter en de persoonlijkheid van een overledene vergeet. Het is of de mensen,
bewust van het onredelijke van de vraag: ‘waar is de overledene gebleven?’ aan
hun onderbewustzijn een sprookje vertellen; dubbele geruststelling: het is maar een
sprookje.
Zowel de dood als de libido zijn verenigd in een enkel symbool, waarin spot en
kippevel vermengd zijn: de vampier. Want al heeft een vampier grote tanden, het
is een symbool dat niet kan bijten - het stelt ons in staat van sex en dood, ontdaan
van hun slagtanden, een aanschouwelijke voorstelling te maken.
Met de vampier is de mythe van incubi en succubi uit middeleeuws Europa weer
tot leven gebracht; het was de vampier in die gedaante, die de harten van onze
au-pair meisjes sneller deed kloppen. De geest van onze eeuw was nodig om de
erotische achtergronden die vroeger in het vampierbegrip ontbraken of alleen latent
aanwezig waren, op het eerste plan te brengen: het werkwoord ‘to vamp’ is niet
voor niets in de twintigste eeuw uitgevonden. In dozijnen films en griezelverhalen
is de manier
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waarop de vampier zijn slachtoffer benadert een onverholen seksuele attaque. Dit
laatste woord introduceert tevens de agressieve inhoud van het vampiersymbool,
die misschien het minst onschuldige bestanddeel van de mythe is.
De moderne verbeelding maakt vooral van het bezoek van de vampier het
hoogtepunt. De seksuele implicaties van 's vampiers doen en laten liggen voor de
hand. Hij wordt voorgesteld als een ‘nachtelijk verschijnsel’ (een Griekse vampier
uit de zeventiende en achttiende eeuw kon men ook overdag ontmoeten, maar dit
aspect is uit de hedendaagse versies verdwenen, zoals de diervorm van de vampier,
de vleermuis, eveneens op de achtergrond is geraakt). Het overdag slapende
monster (de geïncarneerde latente libido) wordt 's nachts wakker. Het legt bezoeken
af - de vampier staat oog in oog met zijn (of haar) slachtoffer. Zijn gezicht is
vertrokken, zijn ogen staan star, zijn mond hangt open en de tong steekt naar buiten,
de puntige tanden zijn gereed om te bijten, en het wezen is plotseling oersterk
geworden, zijn kracht is vertienvoudigd. Seksuele opwinding staat, kortom, op al
*
zijn trekken te lezen. Daarbij komt dat het slachtoffer van een vampier zelf ook
vampier wordt; de omhelzing van een vampier is niet alleen een verovering, maar
tegelijk een besmetting. Zoals voor een maagd is de inwijding voor het slachtoffer
niet alleen onherstelbaar, maar ook maakt een niet te verzadigen lust zich van haar
meester. In recente vampierfilms zijn de meest geladen ogenblikken niet de
liefdesscènes tussen het slachtoffer van de vampier en haar geliefde (die geen
vampier is), maar de bezoeken van de vampier.
Wanneer verliet de vampier het terrein van de folklore om zijn intrede te doen in
de literatuur? Op welk moment in de literatuurgeschiedenis kwamen de erotische
aspecten op de voorgrond? Wat de eerste vraag betreft wijst het antwoord in de
richting van de Romantiek, waarvan de schaduwen nog steeds in vele takken van
kunst waarneembaar zijn. De mengeling van liefde

*

Dit aspect domineert ook de moderne filmversies van de weerwolfmythe; - ook het
Frankenstein-verhaal heeft bepaalde elementen met de vampier gemeen.
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en dood, die in de twintigste eeuw over zou gaan in sex en dood, was van grote
aantrekkingskracht op deze literaire stroming, die, in de ‘Gothic’ roman, de geboorte
aanschouwde van het griezelverhaal in zijn huidige vorm. Vooral in het Duitsland
van de Romantiek, waar zoals eerder beschreven het vampirisme zich in een zekere
academische belangstelling verheugde, was het onderwerp aan de orde. Een van
de eerste literaire bewerkingen was Goethe's lange gedicht ‘Die Braut von Korinth’.
Bürger's ‘Lenore’, op hetzelfde thema, werd in het Engels vertaald en kwam onder
de ogen van de dames Godwin. Mary Godwin, de vrouw van Shelley, verhaalt in
het voorwoord van ‘Frankenstein’ hoe Shelley, Byron en zijzelf een zomer in
Zwitserland doorbrachten, ‘een natte, gure zomer, en de onophoudelijke regen gaf
ons dagenlang huisarrest. Wij kregen een paar bundels spookverhalen, uit het Duits
in het Frans vertaald, in handen... “We zullen ieder een spookverhaal schrijven,”
stelde Byron voor...’ Maar Byron verloor al spoedig de belangstelling in het verhaal
waaraan hij begonnen was, ‘The Vampyre’, en zijn vriend Polidori voltooide het in
zijn plaats. Het nogal goedkope verhaal werd een sensatie, en een gestadige vloed
van literatuur over het onderwerp begon te verschijnen. Een van de eerste
manifestaties in Frankrijk is Nodier's toneelstuk ‘Le Vampire’ (1821), dat groot succes
had. In 1836 verscheen Théophile Gautiers ‘La Morte Amoureuse’, en in 1851 werd
een stuk van Dumas opgevoerd dat aan Nodier ontleend was, en niet minder succes
boekte dan zijn voorganger. Hoffmann gebruikte het thema voor een van zijn
Erzählungen, Die Gebrüder Seraphion, terwijl ook Maupassants verhaal ‘Le Horla’
in aanmerking komt voor deze categorie. In Victoriaans Engeland beleefde een
prullerige roman getiteld Varney the Vampire een ongelofelijk aantal drukken. Uit
Ierland kwam het klassieke verhaal ‘Carmilla’ van Sheridan Lefanu. En in het jaar
1897 verscheen de eerste druk van Bram Stokers Dracula, het moderne prototype
van vampierliteratuur, waarop o.a. een serie recente films gebaseerd werd.
Stokers werk is ondanks de melodramatische Victoriaanse stijl
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een geleerd compendium van Europese volksgeloven omtrent de zeden en
gewoonten van vampiers, die alle, zonder onderscheid van herkomst, door Stoker
aan Dracula worden toegeschreven. De verschillende methoden om vampiers
onschadelijk te maken zijn even vrijelijk ontleend aan verschillende lokale vormen
van de mythe. Enig naslagwerk overtuigde mij van het feit dat alle gegevens van
Stoker accuraat zijn, en dat zijn boek het produkt is van nauwgezet en grondig
onderzoek. Maar zodra Stokers onderbewustzijn aan het woord komt, verschijnt het
beeld van de vampier, in zijn twintigste-eeuwse kristallisatie, in volle glorie.
Zo b.v. de passage waarin hoofdpersoon Jonathan Harker gewaar wordt dat hij
zijn slaapkamer in Dracula's slot deelt met drie vampiermeisjes:
Er ging iets van hen uit dat mij onrustig maakte, een soort verlangen en
tegelijkertijd een dodelijke angst. Ik voelde in mijn hart een verdorven,
brandend verlangen wellen dat zij mij kussen zouden met die rode lippen...
Ik lag bewegingloos, door mijn oogharen kijkend, gefolterd door een
verrukkelijk voorgevoel... Het blonde meisje ging op haar knieën liggen
en boog zich over mij, met ogen die mij bijna verslonden. Zij deed geen
enkele moeite om haar lust te verbergen, en terwijl zij haar hals boog
kwam zelfs haar tong over haar lippen als een roofdier... Lager en lager
kwam haar hoofd, langs en buiten bereik van mijn mond en kin, en scheen
op het punt neer te dalen op mijn keel. Maar zij hield zich in; ik hoorde
het geluid van haar tong, waarmee zij haar lippen en tanden aflikte, en
voelde haar warme adem in mijn hals. De huid van mijn keel tintelde zoals
het lichaam, wanneer een hand dichter en dichterbij komt, kan jeuken op
de plaats waar het verwacht gekriebeld te worden. Ik voelde de zachte,
huiverige aanraking van haar lippen tegen de gevoelige opperhuid van
mijn keel, en de inzinkingen in mijn vel onder twee scherpe tanden, die
daar aarzelden en niet verder gingen. Ik sloot mijn ogen in een lome
extase en wachtte - wachtte met een kloppend hart.
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De erotische sfeer van passages als deze zijn in recente vampierfilms dankbaar
gebruikt voor het in beeld brengen van situaties die met geen ‘goed fatsoen’ verfilmd
zouden kunnen worden wanneer het de onverbloemde anticipatie van biologische
bezigheden betrof. Het bloedzuigen is weinig meer dan een eufemisme, en dit maakt
scènes mogelijk waarin getrouwde dames hijgend en vol overgave liggen te wachten
op het bezoek van een heer, die niet alleen haar echtgenoot niet is, maar voor wie
zij zelfs geen liefdevolle gevoelens heeft - alleen lust. Het is duidelijk dat het
bioscooppubliek zichzelf in die zin in dergelijke scènes projecteert, en dat de diepere
motieven van het vampirisme, de agressiviteit, opgesloten in het bijten, en de
oraal-sadistische implicaties van het opzuigen van bloed, binnen zeer ruime perken
blijven. Het toedienen van de beet zelf is dan ook in alle vampierfilms een bijna
klinische, neutrale affaire, waarbij nauwelijks bloed vloeit, geen pijn gedaan wordt
en waaraan zo weinig mogelijk celluloid wordt verspild.
Maar helemaal wegcijferen kan men deze feiten toch niet. In de eerste plaats is
er de omstandigheid dat seksueel contact in onze samenleving nog steeds elementen
heeft van een daad van agressie, en in de tweede plaats zijn er de pathologische
aspecten van een daadwerkelijk vampirisme, afwijkingen als haemothymie en
bloeddorstigheid in de letterlijke zin van het woord. Gilles de Retz, Elisabeth Bathory
en graaf Dracuglia zijn prototypes van deze bloeddorstige persoonlijkheid. Een
zekere Fritz Haarmann, bijgenaamd ‘de vampier van Hannover’, werd in 1925 in
Berlijn ter dood veroordeeld onder de beschuldiging meer dan honderd jongens van
twaalf tot achttien jaar oud vermoord te hebben. De meesten had hij de strot
afgebeten, en hun vlees werd door Haarmann en twee medeplichtigen tot worstjes
verwerkt.
Soms worden voor zulke impulsen opmerkelijke rationalisaties gevonden; Dr.
Masayuki Sebata, van de Dental School in Tokio, beet gedurende één jaar vijf
vrouwen van 21 tot 36 jaar, in schouders, nek en armen, en publiceerde in het begin
van 1961 als vrucht van zijn experimenten een proefschrift dat ‘wellicht nuttig zou
kunnen blijken voor het opsporen van de misdaad’.
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De lijst definities in menig Frans lexicon geeft tenslotte nog een andere inhoud aan
het begrip vampier, en dat is ‘iemand die, gedreven door zondige lust, graven opent’.
Necrophilie heeft een rijk gedocumenteerde geschiedenis; lepralijders en paupers
bedreven het, en volgens Herodotus was het naar aanleiding van de voorliefde die
de Egyptische balsemers voor deze bezigheid aan de dag legden dat de lichamen
van mooie vrouwen hun pas drie of vier dagen na het overlijden afgestaan werden.
Franse bordelen waren op de speciale smaak van een gedeelte van hun clientèle
afgestemd door middel van ‘chambres funèbres’, als rouwkamers ingerichte
vertrekken, waarin de prostituée opgebaard lag in bruidskostuum.
Een zekere Henri Blot, die in 1886 tot tweemaal toe de graven van pas gestorven
jonge vrouwen opende, gaf de rechter een lesje in psychopathologie toen hij tijdens
zijn proces uitriep: ‘Que voulez-vous! Chacun a ses passions! Moi, le cadavre, c'est
la mienne.’
Tot zover wat betreft de meest in het oog springende aspecten van de vampiermythe
in haar twintigste-eeuwse gedaante.
De aanblik van een lijk in ontbinding is tegenwoordig voor niet veel mensen
weggelegd. Het komt op dit ogenblik bij weinigen meer op, het hart van een
*
gestorvene te doorboren met een staak , en van voortijdige begrafenissen is in onze
eeuw geen sprake meer.
Maar toch zal ieder individu, in het algemeen gesproken, twee maal een
doodsritueel meemaken, en zullen twee lijken beslag leggen op zijn gedachtenwereld:
die van zijn ouders. En minstens één voortijdige begrafenis zal nog plaatsvinden:
zijn eigen.
Vampierfilms en -literatuur zijn nagenoeg de enig overgebleven arena's van
confrontatie met deze onderwerpen, en wel in een sfeer die eerder speels dan
morbide genoemd moet worden.

*

Naar het schijnt bestaat hier en daar in Europa voor nabestaanden nog het recht, te eisen
dat een arts het hart van een overledene doorsteekt; Rilke beschrijft deze gang van zaken in
‘Het dagboek van Malte Laurids Brigge’, en dit beet het verslag te zijn van zijn vaders dood.
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Blanco monument voor de doden in St. Nicolas-en-Forêt
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Griezelfilms en spookverhalen zijn de media via welke wij het doodsbegrip kunnen
manipuleren en met de doden als realiteit tot een vergelijk kunnen komen. Want in
de twintigste eeuw zijn lang aanvaarde begrippen als het rechtstreeks naar de hemel
gaan van de ziel, of het liggen wachten op het laatste oordeel om in levenden lijve
te verrijzen, geen gemeengoed meer.
Aan de andere kant zijn de doden voor niemand identiek met onverschillige
anorganische stof. De levenden, wie en waar dan ook, moeten met de doden tot
een soort overeenkomst komen; de samenleving is niet beperkt tot de levenden,
maar heeft nog andere, verder verwijderde leden, de herinnerde identiteiten van
hen die eens deel uitmaakten van de groep. Er is geen gemeenschap waarachter
niet, figuurlijk gesproken, de gemeenschap van afgestorvenen oprijst, die haar een
identiteit en een verleden geeft.
Een opvallende illustratie van dit feit heeft zich niet lang geleden voorgedaan in
het Franse dorp St. Nicolas-en-Forêt, in het Lotharingse mijngebied. St. Nicolas is
een fonkelnieuw dorp, ab nihilo uit de grond gestampt door een grote industriële
onderneming, voor de huisvesting van een groot leger werkkrachten, afkomstig uit
alle delen van Frankrijk. De onderneming had zorgvuldig alle denkbare kernen van
gemeenschapsleven in het dorpsplan opgenomen: een kerk, sportvelden, een
gemeentehuis met feestzaal, etc. De migranten arriveerden en installeerden zich.
Drie jaar later werd met algemene stemmen besloten om een Monument aux
Morts te doen plaatsen op het dorpsplein. Er had zich op dat moment onder de
dorpsbevolking nog geen enkel sterfgeval voorgedaan. Gesneuvelden bezat het in
1958 gebouwde dorp uiteraard nog minder.
Waarom toch een monument? Was het omdat de oud-strijders uit de laatste oorlog
geen centraal punt hadden voor hun optochten en kransleggingen op nationale
feestdagen? Omdat alle Franse dorpen hun Monuments aux Morts hebben, en St.
Nicolas onvolledig was zonder het zijne? Of bereidde men zich voor op een nieuwe
oorlog om het monument van namen te kunnen
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voorzien? Welke rol zulke argumenten ook gespeeld mogen hebben, de diepere
achtergronden voor het plaatsen van het monument wortelen ongetwijfeld in de
onzichtbare ‘dodenstad’ zonder welke een menselijke gemeenschap niet meer is
dan een twee-dimensionale projectie van zijn onmiddellijke toestand. Zonder
monument voor de doden was St. Nicolas-en-Forêt een agglomeratie van losse
huizen, bewoond door mensen zonder groepsverband als patiënten in een
dokterswachtkamer, een dorp even ver verwijderd van een werkelijke gemeenschap
als een hotelfoyer van een echte huiskamer.
Het dodenmonument van St. Nicolas is niet alleen een illustratie van de
omstandigheid dat een afgestorvene niet zonder meer teniet is gedaan als een
verbrand manuscript; het geeft vooral een indrukwekkend beeld van het plan waarop
deze problematiek zich afspeelde- niet op een religieus, maar op een sociaal plan.
De vraag of een gestorvene naar de hemel gaat of niet, of hij een onsterfelijke ziel
heeft of niet, speelt in het voorval zelfs geen rol. Het gaat om de overgebleven
herinnering aan de doden.
Dit overgeblevene staat los van religieuze dogma's, het is een essence die niet
langer met een existence overeenstemt: het gehele karakter, de eigenaardigheden,
esprit, gewoontes, reacties, stembuigingen, handelwijze etc. van de overledene zijn
plotseling absurde begrippen geworden, die niet langer horen bij iets dat bestaat,
en waartegenover de overlevende plotseling een nieuwe houding moet bepalen.
De noodzaak om deze verhouding van tijd tot tijd opnieuw te formuleren is de
belangrijkste achtergrond van de periodiek terugkerende rage van films over vampiers
en andere ‘ondode’ monsters als bv. Frankenstein, een wezen, bestaand uit ‘losse
onderdelen’ van lijken. Griezelfilms zijn veel meer dan een afvoerbuis voor sadisme,
zij zijn een katharsis. Zij spelen een spelletje met de pre-logische, archaïsche beelden
die ons irrationele brein ons voortovert en laat zien hoe de monsters uit onze hand
eten. Zij helpen ons de doodsgedachte verwerken in een wereldbeeld waarin de
mens eindelijk, zoals Redfield het uitdrukte, ‘geconfronteerd wordt met een heelal,
leeg aan persoonlijkheid en de mensen onverschillig.’
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Ewald Vanvugt
62 romeinse 4 30
62 romeinse 5 22
Ik verveel me kapot hier in dit stadje. Het wordt hoe langer hoe erger, het is al zo
ver dat ik uit triestigheid werk. Iedereen vertrekt op het moment, alle jongelui zijn
nu weg. Alle keren nadat er iemand was vertrokken zocht ik iets nieuws en dat vond
ik dan ook wel, maar toch werd het steeds slechter, alhoewel redelijk, maar nu
vertrekken zelfs de onredelijke vrienden. Een jaar of meer geleden had ik een
prachtige oplossing door af en toe een tijdje weg te gaan. Ik deed mijn halfhoge met
wol gevoerde schoenen aan, een ekstra truitje onder de jas en een tandenborstel
in de zak en dan ging ik ergens naar toe waar ik een paar dagen kon blijven en
daarna ergens naar toe waar ik twee dagen kon blijven tot ik uiteindelijk weer thuis
was, tot besluit ging ik nog een paar dagen naar bed en na deze kuur darde ik weer
opgewekt overal rond. Maar aan zoiets begin ik nu niet meer, je loopt je kapot in
die steden, je wordt ontzettend moe, slaapt slecht, hebt geen tijd en mogelijkheid
om je uiterlijk te verzorgen, eet zeer onregelmatig, maar overal zitten dezelfde
jongens met dezelfde lok en dezelfde jassen en dezelfde geslachten met dezelfde
meisjes met dezelfde oogjes en dezelfde moeilijkheden in dezelfde bars en allemaal
zijn ze even onbenullig, ik heb in een andere stad nog nooit een baas ontmoet (2
of 3) die me bleef boeien, wel allerlei vreemde vogels met vreemde ideeën en soms
ook wel goede en fijne ideeën, maar iedere keer blijken ze weer ontzettend eenzijdig,
afgebakend, gehecht aan allerlei dingen,
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pretentievol, en OVERAL roepen ze dat ze geniaal zijn, zo vermoeiend. Wel is het
makkelijk met de meisjes, dat zijn dingen waar ik enthousiast voor blijf, al herhalen
zich toch vooral hierbij de omstandigheden, motieven, standen, gebaren, situaties,
gesprekken, handelingen, lichamen, fouten, momenten, spanningen, geruststellingen,
meisjes, moeders, spieren, houding en streling, ontspannen, shows, reden, huizen,
scènes, maar het vreemde is: aan de goede vork gestoken blijft het boeien, evenals
voor mij de amerikaanse teenagermuziek boeiend blijft. Door dit te zeggen kwets
je veel mensen, weet ik uit ervaring, zeg hardop in een luie omgeving: ELVIS IS VOOR
MIJ DE MEEST GEWELDIGE ZANGER NOOIT ZAL IK ZIJN I GOTTA KNOW VERGETEN of: FATS
DOMINO IS DE ENIGE KLEURLING DIE IETS VAN MUZIEK WEET en let daarna op de reakties,
in een meer aktieve omgeving moet je zorgen dat je wel een ploertendoder bij je
hebt of minstens een ijzeren staaf in je laars. Let op DEL SHANNON (little run away,
so long, hey little girl) en op BOBBY VEE (take good care of my baby, please don't
talk about barbara en nog een ontzettend grote met alleen zijn stem aan het begin
die zegt dat ze maar weg moet gaan als hij het beter kan en langzaam zwelt het tot
een onnoemelijke klup stemmen die schreeuwen en tekeer gaan en dan verandert
het ritme in een rechter stuk lijf omgeven met oranje meloen en daar eet ik van als
Bobby zingt run to him when his arms can hold you better when his lips can kiss
you lower but darling when he is not the one: run to me). Vandaag ben ik weer een
keer oom geworden: een klein oud vrouwtje met een denkrimpel tussen de schele
oogjes, met apenvoetjes en een lange navel, het weegt 6 pond en 4 ons willen ze
me wijs maken. Een bij een vriend logerend meisje van 9 wil steeds maar met me
stoeien, ik zet het op mijn schouders, zwaai het over de balkonrand, het ligt rond
mijn borst, het kruipt onder mijn benen door, het zit met harde billen op mijn knie,
open, het lacht en hangt aan mijn nek, zij zit op mijn erektie en gaat bijna de wc
mee binnen als ik hem recht ga leggen en daar wacht tot hij bedaart, ik ga snel weg.
In een warenhuis valt een klein kindje, de moeder die een eindje verder staat roept
het, ik
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sta naast haar en zeg: ze kan niet komen, ze heeft plotseling kinderverlamming
gekregen, ik ga snel weg. Ik zie overal verminkte, invaliede, spastiese, debiele
kinderen of kinderen die dit alles kunnen worden. Ik lift en rijd met iemand mee
omdat zijn zoontje slaapt en steeds van de bank valt, ik houd het op mijn schoot,
het slaapt met zijn hoofdje tegen mijn schouder, het houdt me in de nek vast, ik heb
het ventje nog nooit gezien, het heeft een kort broekje aan DIT HEEFT NIETS MET
SEKSUEEL TE MAKEN ik wieg een baby van 2 maanden die naar beits ruikt in mijn
armen en praat zachtjes grote onzin, ik krijg het benauwd van welpen, maar het
heeft niets met seksueel te maken of afkeer van kinderen IK KEN KINDEREN JUIST
BIZONDER GOED ik weet wat ze te wachten staat, niet wat god ze geven wil IK WEET
WAT KINDEREN TE WACHTEN STAAT maar het gaat mij niet aan, ik heb me erbuiten
gesteld, ik word de dupe niet, ik studeer viool en pijnig katten en rooster een duif
gevuld met kikkers gevuld met vissen gevuld met torren gevuld met insekten gevuld
met eieren gevuld met plasma gevuld met god.

romeinse 5 2
Zoals kleine meisjes van 9 tegen elkaar vertellen dat ze al ongesteld zijn en als
bewijs kippenbloed in hun broekjes hebben, zo schepte Hein op tegen iedereen dat
er geen betere plaats dan de gevangenis is om te leven. Bij een transport had hij
altijd het grootste woord en vertelde over misdadigers die bij iedereen bekend zijn
als over familieleden. Hij vertelde waarom ze gepakt waren, dat het allemaal kleine
rovers zijn die arme mensen begappen: Gerrit de Stotteraar die iedereen op de zaal
altijd wakker hield en steeds wilde voetballen met een bal van krantenpapier; de
Zwarte Ruiter, te dom om met de damtoernooien mee te doen, bij iedere verloren
partij jankte hij alsof het zijn leven kostte; de moordenaar van een limburgs
fotomodelletje, een stille goser met een bleke kop die een altaartje in zijn cel had.
Hein vond het prachtig als de nieuwkomers met open mond naar hem luisterden
en hij met 4 afgepaste stappen door de wachtkamers
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liep, handig at hij uit de ongemakkelijke bakjes die aan elkaar geschroefd kunnen
worden. Hij vroeg naar welke gevangenis iemand moest en dan begon hij omstandig
uit te leggen wat de voor- en nadelen van een bepaald gebouw waren en naar wie
je moest vragen en welk werk je op moest geven en wanneer de kantinedagen
waren. Over Maastricht kon hij lange lofzangen houden, de goede sfeer, het
uitstekende voedsel, de vrienden bewakers, de gordijntjes voor de ramen, de lange
radio-uren, over Roermond was hij ook goed tevreden (ik moet hem gelijk geven)
maar boven de Moerdijk werd het hoe langer hoe slechter. In iedere stad noemde
hij de bewakers bij hun naam en informeerde naar het welzijn van bepaalde mensen.
In Arnhem worstelde hij even met een wachtmeester een kort partijtje in de gang,
de wachtmeester liet hem winnen want hield van hem of hij een zoon was (van
hem): Hein had zijn sleutels een keer in een kist oud brood gevonden en ze hem
teruggebracht met de hartelijke groeten. Vagebonden waren het allemaal: overal
schreven ze hun naam: de geweldige 5, de big killer, Janus Frenken (de naam van
een vriend en daarom onthouden), en spreuken: minder mooi dan je zou verwachten,
fantasieloos, lui en overgeschilderd. Er is geen betere plaats dan de gevangenis
om te leven: en hij heeft gelijk als je langzaam leeft: op tijd naar bed, redelijk en
bijna voldoende voedsel, regelmatig een verschoning, een goed bed, weinig
vermoeiend werk, geen zorgen over wat dan ook, veel slapen, wat wil je nog meer?
je hoeft je nergens druk over te maken, niemand valt je lastig, als je je erbij neer
kunt leggen dat je overal wat met leven te maken heeft buiten staat, als je het niet
erg vindt om dood te zijn, ALS JE TEVREDEN BENT MET DE DOOD dan kun je nergens
beter zijn dan in de gevangenis: ze reiken zelfs steriele papiertjes uit om je lozing
op te vangen, pornografie is toegestaan, rubberen vagina's zijn in de kantine te
verkrijgen, ziekten uitgesloten, zweren overbodig, verdovende middelen gratis,
vrienden mogen bij elkaar wonen, vrouwen kunnen logeren op de binnenplaats,
drank is in ruime mate aanwezig en men is verplicht hem te gebruiken, evenals de
5 dagelijkse sigaren, op koninginnedag komt er een
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trein vol hoeren, met oranje bustehouders en strikken in het haar, kursus voor
bewaker kan gratis gevolgd worden, de direkteur is dagelijks te spreken, verboden
kommunistiese of andere tegen de staat gerichte tijdschriften te lezen of in je bezit
te hebben, de minister van justitie beslist of je zelfmoord mag plegen, binnen 6
maanden bericht te verwachten, wordt altijd toegestaan, geen beter leven.

6 (2)
Tegen een zeer beschaafde vent waar ik gisteren mee meeliftte en die 80 kilometer
omreed omdat ik hem vertelde hoe wij neuken en wanneer en hoe wij ons
masturberen, welke technieken wij hebben, waar wij van houden, wat wij drinken,
in welke omstandigheden wij leven, wie wij mogen, wat wij doen, zei ik toen we het
over schrijven en de publiciteit daar rondom kregen: de verdienste van mijn werk is
dat het een afspiegeling van het leven HET LEVEN ZELF is van een jongen van 19 en
die verdienste zou enorm zijn wanneer dit werkelijk mijn leven was, wat ik hier aan
jullie duidelijk wil maken, maar dat is onmogelijk, wat ik ben, doe, denk, leef, handel,
hoe ik zing, beweeg, drink, lach, praat, dans, reis, schrijf, loop, naai, ben, luister,
span, dat is onmogelijk, mijn huid staat gespannen van gebeurtenissen, de
herinneringen rillen onder mijn vel, 's avonds in bed liggen mijn benen zwaar en lam
met anekdoten, 19 jaar sluipen door mijn hoofd en paaien mij om uitgebraakt te
worden, namen, daden, straten, mensen gonzen in mijn lijf, ik ben mezelf niet, ik
ben 19 jaar leven, onbeschoft, vuil, daadloos, druk, vermoeiend, hard, zwaar, lui
leven, ik hoor me praten in omstandigheden, ik praat me bewust tegen, ik weet niet
wat ik doe, ik slaap, ik lig, ik loop, ik maak me druk, maar waarom vriend, ik sta aan
de weg met onnoemelijke jeuk aan mijn kutje, ik zie een kreupele homo, een man
met een embryo op zijn hoofd, ik vang kanonskogels, ik heb een houten been, mijn
roede zweert, mijn tong is achter in mijn keel geslagen en om hem terug te trekken
moet men hem eerst perforeren. Wij hebben een eierboer die al jaren bij ons komt,
ik geloof dat ze hem in de oorlog hebben leren kennen,
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het is een verrukkelijke man, een eerlijke boer, een gelovige, twijfelende vogel, en
meestal als hij komt, donderdags rond 1 uur, zorg ik thuis te zijn en praat ik even
met hem, ik ken niemand die zo argeloos en onschuldig de meest afschuwelijke
verhalen vertelt, natuurlijk, alle jongelui vertellen afschuwelijke verhalen over kindjes
met waterhoofdjes of verminkte en ontmande mannen of vuile uiterlijke ziekten,
maar ze doen het bewust, wellustig, draaiend naar een klimaks, maar de eierboer
zit met zijn lichtblauwe ogen en zijn oud gezicht in een makkelijke stoel en vertelt
aansluitend op wat mijn vader zegt, op een krantenbericht, op een plaatselijk voorval
en steeds is het raak: het buitenleven: overspel, ziekten, misdaad, incest, berovingen,
aanranding, geneesmiddelen, lichaamlijke spelingen van de natuur, moraliseren,
handelingen met dieren, het hogere besturende wezen, hygiëne, verschijnselen
verbonden met de ouderdom, dronkenschap, manzieke vrouwen, vreemde
godsdienst, dorpspolitiek, gedrag van dieren, geboorten, insluipingen, zonderlingen,
recepten, paarden fokken, familierelaties, zwangerschap, vrouwen met honden,
omstandigheden rond dood en sterven, brouwen van drank, huizen, wapens, het
opwekken van stieren, gevechten, vergiftiging, hoeren, zigeuners, protestanten,
homoseksuelen, dievenbenden, mislukte oogst, buurtfeesten, legenden, de koningin,
naaktlopen, kaffeebezoek, maagden, moorden, uitstortingen bij varkens, weduwen,
landlopers, vreemdelingen, onkuise priesters, handopleggers, soldaten,
brandstichting, mismaakten, lust, joden, meisjes zonder borsten, negers,
onvruchtbare ezels met meterslange geslachten, insekten, verminkingen,
handelsreizigers, cirkusartiesten, ontvluchte psychopaten, kermis, vergroeiingen
van het lijf, onrecht, de heilige kerk, deze man zou een bestseller kunnen schrijven,
een gruwelboek zonder foto's, maar de man leeft niet voor mij, ik heb niets met hem
te maken, ik zit hier en hij thuis bij zijn suikerzieke vrouw of strompelt naar het lof,
mijn vader en moeder, die denken dat hij geweldig rijk is, hopen dat we bij zijn dood
veel geld zullen erven, wij worden voortdurend gemaand aardig tegen hem te zijn,
hem snel een asbak aan te geven, koffie voor hem te
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zetten als er niemand thuis is, hem te helpen met naar de wc gaan, zijn aars zacht
uit te vegen, zijn broek goed dicht te knopen, hem onze zakdoek aan te bieden
zodat hij zijn snot niet aan het vloerkleed smeert, en iedereen is altijd aardig tegen
hem, maar laatst zag ik dat mijn broer een kikker in zijn koffie deed en spelden in
zijn pet, hij merkte er niets van en gaf ons allemaal een sigaar, ik heb de mijne
bewaard, voor Willem, die morgen op bezoek komt.

6 (3)
Op een gegeven moment kun je wel uren aan je machien blijven, ja, de schrijver
die opvallend in het leven staat maar zich opvallend uit het leven terug kan trekken
(psychologie van de roman, Buytendijk). Ik zit slapend aan het apparaat, me met
sinaasappelen en melk in leven houdend, gesterkt door muziek van een bizonder
storende zender. Ik ben vanmiddag bij de vriend die foto's van me neemt geweest,
we hebben een paar mooie kunnen nemen: met klein zwart zwembroekje en
rijlaarzen aan, een karwats in de hand; met kobra rond het middel en één oog
uitgebrand; als journalist met lange geschminkte ogen, hij zal hier en daar een paar
afdrukjes verspreiden, hij vond zijn vrouw op een regenachtige zomeravond, vlakbij
het station. Hij had daar een meisje afgesproken en wachtte, het is een lang verhaal
rond het meisje, van dagelijks dronken verpleegster, levend in gehuurde wagens,
tot maatschappelijk werkster en hij was niet erg enthousiast over haar komst. Er
liep, zat, stond een ander meisje, hij hielp haar met opbellen naar haar moeder, ze
zou later thuiskomen, in de cel stonden ze vast en warm tegen elkaar, zat hij op het
ijzeren steuntje onder het toestel, zijn knieën rond de hare. Ze gingen door de tunnel,
langs de fabrieken, en hij vroeg zich af of hij het gesprek tot het bos kon gaande
houden, het regende ontzettend hard, ze waren doornat. Aan de andere kant van
de autoweg was een militair oefenterrein, daar moesten ze zijn, er was een dijk met
een fietspad, een spoorbrug, een vijver met amfibiedieren, lage stekelige struiken,
hoog gras vermengd met puin en tegen dat ze er waren
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was hij wrevelig omdat hij dacht aan de maatschappelijk werkster met haar tientjes
voor zijn rechte pad in een droog en warm kaffee. Vlak over de heuvel legde hij haar
languit, deed haar rode broek omlaag en gleed erin, het regende onnoemelijk hard,
hij zorgde er voor met zijn benen precies op haar te liggen zodat hij het natte gras
niet raakte, het water droop uit zijn nek in haar gezicht, hij kon niet zien of ze huilde,
het gras kroop tegen zijn dijen, ze voelde amper dat hij haar nat maakte, het kon
niet erger. Terwijl zij nog lag te hijgen, zat hij op zijn hurken onder een struik te
wachten en deed een schrijnende korte plas, op de envelop die uit haar zak stak
zag hij haar naam. Hij was doornat, zijn mocassins zaten als leren klompen rond
zijn voeten, ze liepen de lange weg terug naar een vriend van hem. De vriend
tekende de handen van zijn meisje, zijn handen, haar handen, alle handen als een
klamme toren op elkaar, het was er vochtig en warm, er was een petroleumkachel,
later riep de vriend hem op de gang, hij had de portemonnaie van het meisje uit
haar mandje gehaald, zoals de afspraak was, ze gingen samen iets drinken, Rea
zou uit zichzelf wel naar het kaffee komen, haar aandeel in de buit komen opeisen.

9
Gisteren, de dag dat de koningin onze stad bezocht, begon al meteen ellendig.
Tegen 1 uur fietste ik langzaam over de Stationsweg, overal hangen vlaggen uit en
staan bloembakken op de vensterbanken, de zon schijnt, in de verte komt een
ongelukkig meisje van een jaar of 25 dichterbij, met hoge veterschoenen aan waar
het vlees ongezond overheen bloest, ze loopt een beetje krom, ze heeft een regenjas
over de arm, opeens zie ik ze de regenjas op de grond leggen (of oprapen dacht ik
eerst), heel kalm gaat ze zelf ook op de grond liggen, met haar hoofd op de opgerolde
jas, ik ben nu naast haar en stop, plotseling begint haar hele lijf te sidderen, ze slaat
met een been op de grond en met een kromme arm op de borst, ik zet mijn fiets
weg, ik weet niet wat ik moet doen, haar tas is een eindje weggerold, ik denk dat
dit de ideale kans zou zijn als het niet zo druk was om een
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portemonnaie te gappen, haar gebit schokt uit, haar bril valt af, de wind blaast onder
haar rokken en de witte benen met groene vlekken erop komen tot aan de dijen
bloot, ik zweet als een ram, iemand waarschuwt de ggd, ze huilt: ik moet met de
bus mee, ik moet met de bus mee, iemand zegt: de bus is er nog lang niet, hoe
weet die vent dat? misschien is haar bus al een half uur weg: ik moet met de bus
mee, ik denk dat we bloemkool eten en dat dit mijn eetlust bederft, ik fiets naar huis,
wil het aan iemand vertellen, maar onderweg gebeurt er zoveel dat als ik thuiskom
ik alles weer vergeten ben. 's Middags ga ik met Paula (Paul, Paulle, Tut, Worst,
Hein, Paula met de vlek) naar de koningin kijken, een ontzettende middag: van de
ene drukte naar de andere, bij een rij zoeken waar we zullen gaan staan, bij een
roze hoed, bij witte schorten, en dan dringen in de hoop op een erektie. Bij het huis
van de kommissaris van de koningin lukte het, bij een kapster, ze had niets in de
gaten, ik kwam natuurlijk ook niet klaar, maar alleen die spanning in een zeer nauwe
broek en Paula die het weet en kijkt en zich de kleren lacht, een meisje met erg
opgemaakte wimpers stond naast me, vergezeld door een lelijke vriendin die haar
zichtbaar aanbad, de vriendin tilde het meisje op, maar had niet in de gaten dat haar
tas in mijn kruis bleef haken, Paula begrijpt zoiets meteen, alhoewel het mij een
kleine schaafwond kostte. Het is allemaal, verneukerij: zo'n bezoek van de koningin
en al de spatzen er rond, het duidelijkst was dat wel bij het Zuiderpark (we zijn overal
geweest, het was ontzettend druk en dan komen er opeens overal allerlei teenagers
vandaan die je anders nooit ziet) we stonden vlakbij de helikopter waar prinses
Margriet en prinses Marijke in moesten, ze stapten in, het ding zou als derde
vertrekken, na die van koningin & prins, en die van de prinsessen Beatrix & Irene,
het vertrok en steeg langzaam op, Margriet begon enthousiast weer te wuiven maar
Marijke, die voorin zat had niets in de gaten, Margriet gaf haar een duw in de rug
en meteen ging het handje de lucht in en: wuiven maar weer, als iemand niet wil
wuiven maar liever zit te dromen of te slapen of weet ik wat DAN HOEFT HIJ TOCH
NIET TE WUIVEN, het
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is allemaal verneukerij, ze komen hier, hele kluppen mensen langs de weg, het
schiet in een zwarte wagen voorbij en WIJ ZIJN WEER TEVREDEN het is net een
godsdienst: op zijn tijd iets om naar te kijken en de rest geloven en braaf zijn, een
voordeel was de drukte, Paula en ik hebben de hele middag gerookt, gelachen, ijs
gegeten, wel viel het hem op (hij ging erop letten en dan is het einde niet in zicht)
hoe ontzettend veel invaliede mensen er zijn, hij heeft voor een handje als er in de
verte iemand met een kreupele voet of een fout been of een spastiese hand aankomt,
dan krijgt hij plotseling met een stalen gezicht hetzelfde lichaamsgebrek, hij loopt
ze voorbij en altijd groet hij dan, hij groet KOLLEGIAAL maar 2 stappen verder of soms
vlak voor hen geneest hij opeens op wonderbaarlijke wijze. Het is een verschrikkelijke
baas, soms draagt hij een borsthoedje in het oog, bij wijze van monokle, hij is een
aristokraat en een homohoer, ik mag hem erg graag. Toen hij nog jonger was heeft
hij een geweldige brandwond (door een handgranaat, kokend water omvergeworpen
door zijn vechtende ouders, een fles brandende benzine) op zijn linkerwang
opgelopen, het litteken is in de jaren met zijn huid niet helemaal meegegroeid en
vanaf het midden van zijn neus onder langs zijn oog tot aan zijn oor loopt, zit een
rood geaderd, ruw, blauw litteken dat zijn gezicht splijt, het rechter gedeelte van het
hoofd met het profiel toegewend is bizonder regelmatig en heeft het oog van zijn
zuster, lang, donker, door blinkende lijnen omgeven, zijn zuster is iets geweldigs,
vandaag stond ze met het been gestrekt, een blauwe jurk spannend rond het lijf,
gezeten op een fel rood zadel van een erg oude fiets, met een vuurrode roos in het
haar, bij het stoplicht te wachten, ik stond op de stoeprand, ik geloof niet dat ze me
mag, heb trouwens nog nooit met haar gepraat, Paula heeft een gespierd lichaam
met een kap over de bol, het is een geweldige baas, ik heb hem leren kennen in de
laatste kerstnacht, we gapten kolen uit de kelder van een theater, hij is keihard,
morgen gaan we vissen. We hebben gisteren ook een stadsbus vol met politie
gezien.
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Schrijven is net als masturberen: in het begin doe je het voor je plezier, maar later
begin je te denken dat het moet, omdat je zaad verrot en verandert in blauwe
wormen. Eergisteren is een vrouw van 92 aangerand, door een antikair. Wanneer
je hard aan je geslacht trekt merk je pas op hoeveel plaatsen het met je buik
verbonden is. De meeste vrouwen bevochtigen in het openbaar nooit hun schede
met appelsap. Tot in het haar zat haar maandbloed toen we opstonden, hij was
verschrompeld als die van een oude eskimo. Ik lees iets van Huet waarin hij Multatuli
prijst, ik lees het om de knapheid van Huet, jullie lezen dit om de knapheid van
Ewald Vanvugt en worden getroffen, je vertelt het iemand, die je prijst omdat je het
vertelt, het is eindeloos: we worden allemaal geprezen voor zaken die we nooit
gedaan hebben, zelfs nooit zullen doen, als ik op de kachel was gevallen was ik
verdampt, zat hier mijn buurman, het eitje naast me op de stok. Luktor et abortus:
ik worstel en drijf af. (parabel) Ik zit samen met een vriend (tobey) in de voorjaarszon
op zijn balkon, tegenover ons zijn de balkons van de huizen aan de andere van de
blok. Ik zeg: ik droom altijd dat er ergens op een balkon een vrouw ligt te zonnen,
zich onbespied wanend wentelt en keert ze naakt over het hout, voor eigen plezier
obscene gebaren makend, maar ik zie ze nooit. Nee, zegt hij, dat zou ook niets zijn,
stel je voor dat er aan de overkant inderdaad een lekker wijf zit, dan denk je: ik wou
dat ze naakt was, was ze naakt dan denk je: ik wou dat ik een beetje dichterbij zat,
zat je dichterbij dan denk je: ik wou dat ik er eens een keer aan mocht komen, mocht
je eraan komen, dan denk je: ik zou ze wel eens een keer stevig willen neuken,
mocht je ze een keer neuken, dan denk je: ik wou dat ik ze eens vaker mocht neuken,
mocht je ze neuken tot je er ziek van werd, dan denk je: het is wel een lekker beestje,
maar ik wou dat ik onderhand eens iets anders aan de hand had en dan liep je dag
en nacht met kwade zin, misschien zou je vreemde dingen doen. Bloem is 75 jaar
geworden, zijn radio-interview maakt hem voor mij belangrijk, het is jammer genoeg
zijn leeftijd, zijn ouderdom die hem twij-
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felend maakt. Het is zaterdag en ik luister naar de radio: Garner: oh what I can say
and that's for sure Coleman is no Charly Parker and that's for sure, glimlachend one
of those babies. Als je dit boek niet gestolen hebt dan ben je het ook niet waard,
geef in een boekhandel eens het boek dat hij hebben wil aan een jongen met een
leren jas: hij zal het niet weten. Ik wens de moeder te worden van een volmaakt
kind. De meeste zorg wordt besteed aan onverschilligheid. Misschien zal ik trouwen
om het kind zoiets als een vader te geven (vrouwenstem). De trombone bleef op
de achtergrond en niet alleen op muzikaal terrein. AFBLIJVEN. NIEUWS UIT ZUIDAFRIKA.
Op deze sensatie volgde een tweede: haar hand bracht het tot in de nek en opnieuw
kon ik de schoonheid van haar egel bewonderen. She began to masturbate herself
scientifically, staring at her own reflection. De vrienden zijn naar Engeland, een
angstige droom: ze streek met haar baard, haar behaarde hals over mijn wang en
fluisterde: nee, puberaal schoolwerk, en schrok zo dat ik met geopende benen van
de sofa gleed, showing two wellshaped legs en een mooi wit buikje, ze durfde amper
haar blos te laten stijgen. Woorden zoals: krachtig, snel, hoog, vochtig, staren,
bedekken, met slechts een zwarte gordel, zittend op een barkruk, met onder de
naakte linkerarm een ouderwetse koffiemolen en ze maalt met de rechterhand. Maar
mijn waarde maak je toch geen zorgen over je handigheid, op de eerste plaats
moeten we zorgen dat we je uitgraven.

15
Ik heb pijn in mijn wijsvingers (ik tik nog steeds met 2 vingers) want ik ben de dagen
die ik genoteerd heb, netter en achter elkaar aan het tikken. Wat ik gedacht had dat
het anderen zou doen, doet het mij: hoe ik voelde, wat ik dacht in anderhalf jaar
beleef ik voor een gedeelte weer in een paar uur, meestal word ik er somber door,
opgewekt, ik verbaas me voortdurend: wat ik niet vermeld heb. Ik las zondagavond
een paar stukjes aan Hans voor (fragmenten waarvan ik weet dat ze hem boeien)
en hij werd bijna gek, het deed me bizonder goed HEM zo opge-
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wonden te zien hierover. Mijn ouders, aan wie het nu pas opvalt dat ik tik,
waarschuwen mij geen vieze woorden te gebruiken of onkiese gebeurtenissen te
beschrijven, mijn vader vreest nu al de publiciteit. Wat ik hier langzaam en doelloos
heb geschreven gaan jullie lezen en ik hoop dat ik jullie nooit tegenkom en wanneer
toch zo: PRAAT NIET MET MIJ alleen al deze gedachte zou het mij binnen doen houden.
Ik bid jullie: verbrand alle boeken in je huis zodat je kinderen nooit zullen leren lezen,
verbied het ze vanaf nu: lezen; wanneer je nog geen kinderen hebt, IN GODSNAAM
zorg dat het zo blijft, OUDERS: breng je kinderen groot in een donker hok, leer ze
nooit praten, zich te bewegen, lezen, kijken, leven: ze vervloeken u er meestal om
IK BEN NIET TE NOEMEN GELUKKIG DAT IK LEEF een derde van de mensheid lijdt aan
besmettelijke oogziekten, er dreigt een wereldoorlog, bij volle maan vinden de
meeste zelfmoorden plaats, het aantal verkeersslachtoffers neemt ontstellend toe,
honderden jongens met grote verwachtingen worden jaarlijks teleurgesteld en
verbeten voor een leven, overal worden nog oorlogsmisdadigers gearresteerd. Maar
een kleuter van anderhalf strijkt verwonderd over mijn behaarde arm, zet een doosje
op zijn hoofd, niest spinazie door de kamer, een kleine verkouden kleuter staat op
de tafel, met een vies gezicht lever etend, het is geweldig dat anderhalf jaar geleden
er een kromme embryo uitkroop, afgeknipt werd, nu kietelt het zichzelf op de buik,
het wordt een zeeman, een meisje van 18 (Karel kent ze wel), een kleuter, een
italiaan, een zeemeermin op de kermis, maar ik ben verschrikkelijk blij dat ik leef,
dat IK MIJ BEN, in mijn omstandigheden en zij in die van haar, ik snap er geen bal
van: hoe dit alles in elkaar zit, ik zie teveel om nog iets scherp en alleen te
onderscheiden.

17
In een tijdschrift, rubriek huwelijksproblemen: ik ben 24 jaar getrouwd, heb altijd een
goed huwelijksleven gehad, maar de laatste tijd stapelen zich scène op scène, mijn
man heeft namelijk een verhouding met de moeder van een jongen waar onze doch-
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ter een tijdje omgang mee heeft gehad. Zoiets verzin je niet. En onder de kop: bang
voor het bed: ik ben 1 jaar getrouwd na een verlovingstijd van 2 jaar, alles was altijd
zuiver en rein geweest, maar na de eerste huwelijksnacht besefte ik dat mijn man
een monster is. Wat zou die man verlangd hebben? voor standen? aan lichteffekten?
aan handelingen? wilde hij haar pijnigen? of fotograferen? of mikroskopies bekijken?
Werkelijke frigiditeit komt maar zelden voor, verzorg je uiterlijk goed en besteed
aandacht aan de hygiëne, vaklui op dit gebied konden hiervoor maar een woord
vinden: fantasties. Problemen waaraan je zelfs in gesprek met de meest rotte
vrienden niet zou denken, een jongen vraagt raad: hij heeft kennis met een meisje
dat een bizonder wilde tijd achter de rug had met de jongelui in de stad, het meisje
voelt zich tot hem en hij tot haar aangetrokken alhoewel de jongen een zeer kalme
is, enkele weken gaat alles goed maar op een avond zijn ze samen in het huis van
haar ouders, alleen, ze kussen en kijken, de jongen wordt iets wilder maar het meisje
houdt het niet meer en doet de broek uit, ze kwijlt en legt zich te wachten, maar de
jongen beheerst zich en gaat naar huis (HET IS ONVOORSTELBAAR MAAR
WERKELIJKHEID) hij belt het meisje op en zegt dat hij het is vergeten, maar het wilde
meisje eist dat hij door zal zetten, zo hoeft hij niet meer te komen. De jongen is
radeloos en vraagt raad. Een andere jongen slaapt geen nacht meer omdat hij zich
ernstige zorgen maakt: voortdurend wil hij zaad verbranden, hij masturbeert zich
zo vaak mogelijk OM ZIJN ZAAD TE VERBRANDEN op een papiertje in een asbak, maar
liever rechtstreeks in een vuur. Een vrouw van 52 jaar is al 14 jaar gescheiden, haar
man is niet hertrouwd maar leeft met een ander vrouwtje, ze hoopt NOG STEEDS dat
ze terug mag komen. Wat weet je eigenlijk van de mensen, die steden-, landen-,
wijken-, huizenvol mensen, allerlei mensen JE WEET ER NIETS VAN natuurlijk, het kan
je ook niet schelen, wat ze allemaal doen, maar JIJ kunt HEN ook niets schelen, wat
kan ons dat nou schelen? jij, jij alleen, niets weet je ervan, alleen van die paar
mensen die je ALLES vertellen, elkaar alles vertellen, tot je er ziek van wordt, hard
roepend in stations-
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hallen, over mannen, meisjes, vrouwen, zichzelf, maar ook dat kan me niets schelen,
al rukken jullie je kapot, tot je roede een rafel is, dan kun je zeker geen harde meer
krijgen. In een tijdschrift, rubriek liefdesproblemen: ik ben 24 jaar getrouwd, heb
altijd een goed huwelijksleven gehad, maar nu wil mijn man het in een handstand,
hangende aan onze voeten, ik heb mijn dochter raad gevraagd, maar ze zei,
toegeven, het is bizonder fijn, ten einde raad wend ik me tot u. Beste mevrouw,
geen paniek, wanneer u bezwaar tegen de denkbeelden van uw man hebt, leg hem
dit dan kalm en beheerst uit, laat u niet overhalen, maar wees ook niet koppig, geef
liever een kleinigheidje toe: probeer het eens gehurkt, denk: OVERAL daarboven
waar die benen bij elkaar komen zit er een, nat, fris, rood, oud, korstig, kaal, zit er
een en mannen zijn meestal niet zo standvastig.

22 (2)
In een bar waar wij dronken zaten, omdat hij een neger is en gisteren uit Venetië
kwam, zei zij: ik heb me voorgenomen om me nooit meer ergens druk over te maken,
wat ben ik er mee opgeschoten? je verandert er zelf toch niets aan, er wordt met je
gedaan en gehandeld en NIETS beslis jezelf, heb jezelf de hand in, en het was niet
te geloven dat ZIJ het zei. Je lacht je kapot, je stapt net in de bus als je vader je
eindelijk heeft gevonden, de bus rijdt weg, hij steekt zijn vuist omhoog, wij wuiven
langzaam. Ik kan daar nooit meer gaan werken omdat Jimmy voorstellen deed aan
meisjes die daar ook zijn. Dronken in warenhuizen: oud maar boeiend. Zoals gisteren
had ik het lang niet meer gehad, aan een stuk door met ruimschoots eten tussenin,
maar het lichaam nog uitgeput van zaterdag op zondag is het nu een wrak. Het
heeft geen van allen zin, maar we doen het omdat we weten dat een enkele keer
het plotseling boven, buiten de zin gaat. Ik had Jan vrij lange tijd niet gezien, ik trof
hem thuis, de zon scheen pas weer, we liepen samen een eindje het dorp in, we
kochten wat flessen bier en een paar kartonnetjes ijs, we deden alles in een doos,
we gingen over de dijk die naar de autoweg gaat, ik had mijn overhemd uitgedaan,
de zon scheen pas
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weer, het was geloof ik een vrijdagmiddag, we dronken bier op de helling van een
dijk, we hadden onze sokken en schoenen uitgedaan, voor ons werkten boeren zich
bijna dood op een heel klein stukje land, we spraken nauwelijks, we rookten meen
ik Lexington, er waren vliegtuigen in de lucht, het was handig dat er beugels aan
de flessen waren (handig beugelbier), we werden niet wild of onrustig, misschien
vertel ik allerlei dingen wel 2 keer of vaker nog, er was niets aan de hand, er
gebeurde niets spektakulairs: 2 jongens zitten met blote voeten, een met ontbloot
bovenlijf traag bier te drinken en te roken in het begin van een zomer, 3 boeren
trekken voor hen een zware boomstam over de losse aarde, ze bekijken verwonderd
een paard, kleine meisjes bouwen iets verder een tent van oude dekens rond een
boom, ze ruiken de dampen van het warme beton vlakbij en het zijn dezelfde jongens
die samen het meisje uit de kassa van de bioskoop willen halen, in het donker oude
dames kwartjes vragen om iets te eten aan de laatjes, ze liften met mensen die ze
vervloeken meteen nadat ze uitgestapt zijn, het zijn dezelfde jongens die te lui zijn
om te werken, die beestachtige gedachten hebben, die drinken, praten, neuken tot
ze erbij neervallen, die steeds weer aan boeken komen om ALLES te weten, elkaar
steeds vertellen om samen te lachen, te weten, te doen, bij elkaar te horen, de
jongens die de fout hebben dat ze willen leven en die daardoor voortdurend
veranderen, ze zijn niet bij te houden en dat maakt ze tot vijand, broeder, beul,
samenzweerder, maar denk niet dat er veel zijn, denk niet dat ze het allemaal zijn
want het tegendeel is waar, zelfs is het geen klup, gang, troep, maar het zijn mensen,
meisjes, die elkaar een enkele keer tegenkomen, die weken bij elkaar zijn (HIJ SLOEG
HAAR OOG DICHT), die in de States zijn en dan alleen kunnen zeggen: hey, honey,
call me a cab, die vervelend zijn na 24 uur, twee zijn er nu ijskoventer in een
zwembad bij Mario.
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Anais Nin
De bomen wandelen bij nacht
Vertaling Simon Vinkenoog
Voor het eerst zag ze een jacaranda in Mexiko. Hij overschaduwde alle andere
bomen door de opzettelijkheid van zijn oranje vuurbloemen, die in stevige en brede
boeketten aan het einde van naakte takken groeiden, zodat er geen bladeren waren
of schaduwen van bladeren om de kleur-ontploffingen te verzachten. De
bloembladeren leken op oranje bont, met bloedrode strengen aan de uiteinden. Het
was deze jacaranda, die de passiebloem genoemd had moeten worden.
Zodra ze de boom zag, wilde ze een japon van deze kleur, even nadrukkelijk. Dat
was niet moeilijk te vinden in een Mexikaanse havenstad. Alle japonnen hadden er
de kleur van bloemen. Ze vond de jacaranda-japon. Het oranje katoen had hier en
daar bijna onzichtbare bloedrode draden, alsof de Mexikanen hun verfstoffen uit de
jacaranda-bloem zelf hadden gebrouwen.
De jacaranda-japon maakte een harmonisch deel uit van het landschap. Zelfs
zozeer, dat zij werd herinnerd aan een verhaal uit Haïti over de wandelende boom.
In Haïti werd gezegd, dat de bomen bij nacht wandelen. Veel Haïtianen durfden er
op te zweren dat zij de bomen werkelijk hadden zien bewegen, of dat ze 's morgens
op een andere plaats werden aangetroffen. Ze voelde zich dus eerst, alsof de
jacaranda-boom alleen maar zijn standplaats had verlaten en nu door de geurige
straten liep, of over het verblindende, feestelijke strand. De gestrookte en
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gestreken rok deed haar denken aan de jacaranda-bloem die nooit aan de boom
verwelkt, maar bij haar dood met een plotselinge steek ter aarde valt.
De jacaranda-japon sleet niet en verschoot niet in de tropische, vochtige atmosfeer.
Maar de vrouw die haar droeg werd niet, zoals ze had verwacht, door de kleuren
ervan overgoten. Ze had gehoopt dat de oranje vlammen haar zouden doordringen,
en dat haar stemming zou worden gekleurd in overeenstemming met het vreugdevolle
leven van de stad aan zee. Ze had gedacht dat zij, gedompeld in het vuur, in staat
zou zijn mee te lachen met de oranje vrolijkheid van de inheemse bevolking. Ze
had verwacht dezelfde levendigheid in de aderen te kunnen opnemen. Maar voor
de persoon, die haar melancholie had trachten te verhullen, bleef de jacaranda-japon
een kostuum.
Elke dag werd de japon schitterender, gedrenkt in het licht van de zon, in harmonie
met haar verblindende hypnose. Maar het innerlijke landschap van de vrouw werd
er niet door verlicht. Mensen bleven stilstaan als zij langs ging, vrouwen uit afgunst,
kinderen uit bewondering, mannen om de magnetiserende gloed te voelen die zij
uitstraalde. Op het strand keerden de mensen zich naar haar alsof de
jacaranda-boom zélf de heuvel was afgedaald.
Maar binnen de japon lag een gerimpelde en mislukte kameleon. Wat laten de
mensen zich beetnemen door symboliek!
Zij voelde zich als een bedriegster, die iedereen in de cirkel van oranje vuur trok.
Ze moest de japon wegdoen, een japon vinden die bij haar stemming paste.
Ze stond de japon nog éen dag een eigen bestaan toe. En de japon trok toen de
aandacht van de man uit Los Angeles, die een witte matrozenbroek en een wit hemd
met korte mouwen droeg, en door de zon gebruind tegen haar glimlachte.
Is hij werkelijk gelukkig, vroeg zij zich af, of draagt ook hij een vermomming?
Aan het strand had hij alleen maar geglimlacht. Maar hier, midden op de markt,
achter de stierenvechtersarena, was hij de weg kwijtgeraakt, en deed hij een beroep
op haar. Hij wist
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niet meer waar hij was. Hij had zijn armen vol strohoeden, ezeltjes van stro,
aardewerk, manden en sandalen.
Hij was afgedwaald tussen de papegaaien, de in schijven gesneden, open
meloenen, de vrouwelinten. Onderrokken, door een zachte wind opgezwollen,
streelden zijn haren en klamme wangen. De palmbladdaken waren te laag voor
hem, en de bladeren kietelden zijn oren.
‘Ik moet gauw terug,’ zei hij, ‘ik heb mijn auto nu al twee uur lang alleen gelaten.’
‘Ze zijn niet zo strikt met toeristen,’ antwoordde ze. ‘Wees niet bezorgd.’
‘O, maar mijn auto staat niet op straat. Ik zou haar niet op straat durven achter
te laten. Ik heb ieder hotel in de stad geprobeerd, totdat ik er een vond waar ik mijn
auto vlak bij mijn kamer kon parkeren. Wilt u meekomen om mijn auto te zien?’
Hij zei dit op de toon van een man, die een blik op een originele Picasso gunt.
Langzaam liepen ze in de zon. ‘Het is toch zo'n prachtige auto,’ zei hij, ‘de beste
die ze ooit gemaakt hebben. Ik heb haar in Los Angeles laten vieren. Ze is zo
gevoelig als een menselijk wezen. U weet niet wat een beproeving het was - de
tocht vanaf Mexiko City. Ze zijn bezig de weg te repareren, en die zat vol
omleggingen.’
‘Wat is er met u gebeurd?’
‘Er is niets met me gebeurd, maar mijn arme auto! Ik kon elke hobbel, elke kuil
in de weg voelen, het stof, de stenen. Het deed me pijn haar zo met moeite te zien
vooruitkomen, geschuurd door het grint, vol teervlekken, onder het rode stof, mijn
prachtige auto die ik zo goed had verzorgd! Het was alsof mijn eigen lichaam over
die weg werd gesleurd. Ik moest dwars door een rivier rijden. Een jongetje zat
bovenop de motorkap en wees me met weidse gebaren van zijn kleine hand welke
weg de beste door het water was. Maar ik wist geen ogenblik of wij daar zouden
blijven steken, ik en mijn arme mooie lage sportauto, diep in het modderwater waar
de inheemse vrouwen al hun was doen, en het vee zich baadt. Ik kon het zand en
het gruis in de
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motor voelen, ik kon de vliegen, muskieten en andere insekten zien die de
luchtkokers blokkeerden. Ik wil niet dat mijn auto ooit nog zo'n ervaring meemaakt.’
Ze hadden het lage, brede en onregelmatig gebouwde hotel met zijn uitgestrekte
oerwoudtuin bereikt. Daar stond onder een palm, tussen de zonnebloemen en de
varens, de auto, slank en flonkerend, schijnbaar onbeschadigd.
‘O, zij staat in de zon,’ riep de man uit Los Angeles, en rende er heen om haar te
verplaatsen. ‘Het was maar goed dat ik terugkwam. Wilt u er even in zitten? Ik zal
ondertussen drankjes op het terras bestellen.’
Hij hield de deur open.
De vrouw zei: ‘Ik zou het heerlijk vinden naar het verre strand te rijden, aan de
andere kant van de bergen. Het strand is daar om deze tijd van de dag zo prachtig.’
‘Dat hoorde ik, maar het zou niet goed voor de auto zijn. Ze zijn die weg ook al
aan het repareren, en ik hoor dat ze er dynamiet laten ontploffen. Ik vertrouw de
Mexikanen met dynamiet voor geen cent.’
‘Bent u naar de stierengevechten geweest?’
‘Ik kan daar mijn auto niet heenbrengen, ik hoor dat de jongens daar banden en
achteruitkijkspiegels stelen.’
‘Bent u naar de Zwarte Parel, de nachtclub geweest?’
‘Daar zouden we inderdaad heen kunnen gaan; ze hebben er een parkeerterrein
met een oppasser. Ja, ik zal u daarheen brengen.’
Later, terwijl ze een drankje namen, daalde de zon als een meteoriet van antiek
goud, en zonk in zee.
‘Ha,’ ademde de man op, glimlachend. ‘De zon is niet goed voor de auto. Ik ben
zo blij dat het nu koeler is.’
Daarop legde hij uit, dat hij maatregelen had getroffen om zijn auto terug naar
Los Angeles te brengen zonder nog meer te hoeven lijden. ‘Ik heb passage geboekt
op een vrachtschip. De reis zal drie weken duren. Maar voor mijn auto zal het
gemakkelijker zijn.’
Pas later besefte zij dat hij mee zou gaan en de auto niet alleen
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zou laten reizen. ‘Ik moet de wacht over haar houden. Je kunt nooit weten, met
Mexikanen...’
Ze woonde al vele jaren in Mexiko, dus waarschuwde ze hem: ‘U zult moeilijkheden
krijgen met het water. Wees voorzichtig en koop een grote fles mineraalwater.’
Toen ze zag hoe vastbesloten hij was zijn auto de hele weg naar huis te verplegen,
bood ze hem aan met hem mee te gaan om met de kapitein van het vrachtschip te
spreken. De kapitein stond halfnaakt het inladen van dadels, bananen en ananas
te dirigeren. Hij had een zakdoek om zijn voorhoofd geknoopt om de transpiratie te
verhinderen in zijn gezicht te glijden. De oranje japon trok zijn aandacht.
Toen zij hem vroeg, of hij zijn hut met de Senor wilde delen, stemde hij hoffelijk
toe.
‘Alles wat de Senorita maar kan gerieven,’ zei hij.
‘Hoe kunt u leven van vis en bruine bonen?’ vroeg ze de autoaanbidder.
‘Laten we wat eten in blik kopen, en een spons zodat het zoute water mijn auto
niet kan bederven.’
De dag van zijn vertrek stelde het stadje aan zee zijn feestelijkste kleuren ten
toon, de papegaaien floten en babbelden, en de geuren van bloemen en vruchten
waren sterker dan de geur van de vis.
Zij kwam juist op tijd aan, om te zien hoe de auto werd opgemeten, en te groot
bevonden voor het net waarin meestal de lading omhoog werd gehesen. Dus legden
ze twee smalle planken van de kade naar het dek, en de man werd verzocht zijn
auto het schip op te rijden. Een paar centimeters opzij, en zowel de man als de auto
zou in de baai zijn gevallen. Maar de man was een bekwaam chauffeur, en een
verliefde chauffeur, dus was hij in staat zijn auto uiteindelijk het dek op te
manoeuvreren. Eenmaal daar, werd ontdekt dat de auto zo dicht bij de rand van
het dek was komen te staan, dat de matrozen haar stevig met touw moesten
vastbinden, als een weerspannig wild paard. Met veel touw aan het schip
vastgebonden zou de auto niet langer overboord kunnen rollen.
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Toen nam de man uit Los Angeles bezit van de enige hut, met zijn grote fles
mineraalwater en een zak vol ingeblikt eten.
Terwijl het vrachtschip langzaam wegtrok, riep zij: ‘Laat mij weten wat voor reis
u hebt gehad!’
Een maand later ontving zij een brief:
‘Mijn beste vriendin, ik zal altijd aan u blijven denken, zo opgewekt en zorgeloos
in uw oranje japon. En hoe verstandig was u! Had ik maar naar uw waarschuwingen
geluisterd. Ik vergat het mineraalwater te drinken, en het eerste wat dus gebeurde
was dat ik de “tourista” kreeg, met hoge koorts. Dat hield in dat ik het opspattende
zoute water niet kon verhinderen de verf van mijn auto te beschadigen. De kapitein
hield woord en deelde zijn hut met mij, maar ook met vaten vol vis, blikken vol olie
en hooi voor het vee. Daarna werd de zee tamelijk ruw en de auto begon vooruit
en achteruit te rollen. Bij elke beweging dacht ik, dat zij in zee zou plonzen. Ik kon
er niet van slapen. In de eerste stad waar wij aanlegden, namen wij een kudde vee
aan boord. De beesten werden op dek bijeengepakt, en ze duwden tegen mijn auto,
kwijlden over haar heen, en probeerden haar zelfs op de horens te nemen. 's Nachts
maakten ze ruzie en ik hoef u de stank niet te beschrijven. Het was zo heet als onder
een deken. In de tweede haven namen we een Madame en haar twintig meisjes
aan boord, die naar een andere plaats werden overgebracht. De kapitein bood
galant zijn hut aan, dus moesten hij en ik aan dek met de bemanning slapen.
Uiteindelijk sliep ik maar in mijn auto. Op deze manier zouden we tenminste samen
verdwijnen. Tequila kostte niets aan boord, en u kunt zich dus wel voorstellen hoe
iedereen de nacht doorbracht. Na drie weken kwam ik als een wrak in Los Angeles
aan, maar mijn auto is in prima staat. Ik heb haar laten doorsmeren, en de motor
laten stellen. Ik zou willen dat u kon horen hoe zij over de wegen snort. Los Angeles
heeft wonderbaarlijke wegen.’
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Hugues C. Pernath
Uit het toornige leerboek van deze tongval
Fragment
1
Uit het toornige leerboek van deze tongval brak
Wat ik, wat wij en kompagniekommandanten
De rechtvaardigheid noemden.
Het verwarde voorlezen van wetteksten en kontrakten
De passieve paragrafen Leenrecht en Leenplicht.
Vilvoorde 1947.
In dezelfde zaal begon voor mij, anderen
Die ik nauwelijks kende,
Het trage verloop van mijn S|23999-stamnummer.
Gerangschikt in een nieuw alfabet, een sektie, een kamer
Ondergebracht, alleen en alleen
In de vrijheid van een 16-jarig geheugen.
Zovele meters hoog wist ik huiskamers
En buiten deze kazerne zovele andere trappen en gangen
Naar andere kamers. Misschien muren waaraan foto's hingen,
Reprodukties en verbandkastjes, grote kruisbeelden
Aan muren met minuskule gaatjes.
Ontruimde kamers, vernietigde ruimten. Niets.
Of alles wat mij, ons, herinnerde aan voordien.
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Ik verstond geen taal, begreep niets en werd geslagen.
Ik sloeg, men vernoemde mijn naam,
Mijn naam schuilende in een tweede naam.
Ik werd iemand uit dit iemand-zijn.

Iemand zei me dat ik gelukkig moest zijn. Iemand, met een geopende deur tussen
haar en mij, die me zegt ‘Natuurlijk, ik begrijp je.’ en weggaat.
Hier begon voor mij een roestige dag, zonder waarschuwing. Ik denk ‘Niet meer
denken.’ en sluit de gehuurde kamer. Waarin.
En ik vraag me af, ik ben geweest. De anderen staan onbeschikbaar, bewegen
niet meer. Hun handen bleven genietende handen en ook de kamer herinner ik mij
in een verbazing van liefde. Deze toestand die naast mijn leven een waarom
waarborgt.
‘Wat wil je?’
‘Ik die aan je denk en lach om je onhandigheid.’
‘Dag dauw.’
Ik ben beter.
Dezelfde dag vroeg een kapitein waarom de rekruten van kamer 25 reeds twee
wachtbeurten kregen terwijl de rekruten van kamer 26 nog nooit op de karweirol
kwamen.
En zo diende ik, juist 26 jaar geworden, ouder dan de kleurprenten van zijn bureel.
Tulsa. The Grand Canyon. Plots, neen, sinds 6 oktober 1947, besta ik uit een greep
grijs licht, de met mij geboren waardigheid. Beperkte ik mezelve tot de zeldzame
vertedering, het herschrijven van mijn enige taal. Slechts te Antwerpen duurde het
dromen. De onderverdeling vader en moeder. Somberheid die me volgde te
Mechelen waar ik in de laatste kazerne mijn kamer deelde met de uitdaging. Het
bescherming zoeken tegen de bescherming. Het onbekende eindigen in de leerschool
van zovele gezichten waarin het onderlinge verband langzaam de pijn herstelde tot
diepere, nadien volledige pijnen.
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Nu alles voorbij is, begint wat voorbij is opnieuw in de ene helft die is, de andere
helft die was. Ik sluit de kamer.
Waar ik nu sta wankelt de verbeelding. De terugtocht naar mijn ouderdom is
voltrokken. Het is avond. Hoogstwaarschijnlijk avond.
Duizenden woorden weerkaatsen zesentwintig letters die ik gebruik, niet begrijp
en voltooi.
Wij wachten tot hij voor me staat en zoals steeds beginnen wij eerst te spreken.
Met mijn handen misvorm ik de zinnen, herhaal fluisterend wat wij denken dat hij
niet zal begrijpen en ik tracht hem duidelijk te verklaren waarom wij eerst spreken.
Hij knikt doch antwoordt niet, bekijkt me terwijl ik leegvloei langs de stijve leugens
van mijn vingers. Wij willen elkaar haten, eindigen in het resultaat van minstens
twee personen.
Die avond zou nooit groots geworden zijn.
Ik kan blijven.
Dolend ademen in andere moeilijkheden,
Mezelve aanspannen tot een uiterste inspanning.
Maar liefde was een weinig wilde wijsheid,
Was nergens nabestaan.
Zo werd de kamer.
Mogelijk. Onmogelijk.
Ik bevat een wet tussen mijn spreken en mijn liegen,
Dus kom ik vanwege mijn angst.
De toekomst, en ik moet bepalen. Goedkoop opbouwen
Onder een hoeklijn van urine en chloor.
De andere kamer.

De helft van het gelaat was zichtbaar, starend, biechtend. Maar ik zweeg.
‘Raadgeven.’ zegden sommigen. De anderen waren tweetalig, kwamen bij het begin
en om de twee maanden. Stiller dan de verdraagzaamheid. De buitenlucht was fris,
eindelijk

Randstad 4-6

60
thuisgebracht bij een onverwachte discipline. Opnieuw stond hij naast mij, droeg
dezelfde puntige schoenen. Zijn groene overjas.
Samen rookten wij de eerste sigaret, voorzichtig lopend op de merklijnen van de
erekoer. Zonder wankelen rookten wij de tweede sigaret, twijfelend gekeerd naar
de drukke ramen. Wij spraken, kalm, met jongere gebaren. Dezelfde puntige
schoenen.
Enkele weken later, na een les ‘Vorderen met sprongen’, brak hij het bekken en
smeekte ‘Geen bezoek, geen brieven.’
Ik zag de behandeling, het eerste en het laatste afwerpen van zijn vingerafdrukken.
De gunstige voorwaarde die men afvoerde naar een militair hospitaal. Een trage
relikwie.
De volgende dagen bleef ik in mijn kamer. Werd ik een andere getuige. Ik vond
mijn grootste kwaad. Goedheid waarin ik verlies, lijd en kom te zeggen.
Toen kwam het bericht dat hij gestorven was aan een darmontsteking.
Soms geloof ik, wacht ik in een klein gedeelte van de taal.
Iedereen vergeet ik voor iedereen,
Schep me een ander ontkomen.
Niets is minder waard,
Ik bepaal vermoeid de reden.
De heilige belediging.
Nacht na de nacht en nacht na mezelve.
Maar ik ben nog slechter.
Ik beschouw mijn overtollig medelijden,
Mijn angsten die zullen verbazen
Op het leven, de leidende klasse,
De god na zovele eeuwen onverschilligheid.

In de omnibustrein die me naar Antwerpen bracht, ontmoette ik zijn zuster. Geklemd
tussen twee fabrieksarbeidsters, na enkele minuten verplicht haar op te merken,
voelde ik haar hand. Zij geleek op de foto. Statig en tijdelijk.
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Later zaten wij naast elkaar. Een vreemde adem zei ‘Deze avond kunnen wij samen
blijven.’
Bij het bed stond dezelfde foto. Beiden in het schimmellicht van een dreef. Haar
linkerhand in zijn hals, de vingertoppen bij zijn glimlach.
‘Vorig jaar, in de herfst. Na de vakantie.’
Er was slechts een hoofdkussen. De foto was dezelfde.
Nadien, toen ik me present meldde en alles met banale weerschijn op een andere
oever stond. Duidelijk alsof ik uitzonderlijk wreed, een bouwer was van legenden.
Ik hield van een voorkeur tot wat soms eerst, soms nooit de juiste onmacht was.
Het overrijpe mededingen in de eksamenvrees der grote excellenties.
Of ik die naast mijn vader sta,
Een hond bekijk en zeg
‘Braaf beest.’
Neen, geen boom waarvan ik bang ben.
Geen boom.

Haar antwoord was een schakel. Ik zat op de trap, luisterend naar het tikken van
water in de metalen wasbak. Binnen belde de telefoon heel scherp. Ik kende niemand
die haar kende en de broer was dood. Misschien begraven in een gipsgordel. Enkele
dooreengelopen datums.
Zij kwam te voorschijn onder aan de trap, vroeg op de tussenverdieping waarom
ik nog wachtte. Zij stond bij de deur en in mijn rug voelde ik haar rok. Zij zocht de
sleutel, mompelde en ging binnen.
Ik transpireerde, dacht aan het voorgerecht. 's Middags in de kazerne, de lauwe
smaak van de sardien. De schittering op de schubben bij iedere citroendruppel.
Toen ik buiten wilde opende zij haar kamer en nam de melk.
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2
Mijn brieven. Hun brieven begonnen meestal in de waaiervorm van de vriendschap.
‘Cher Hugues’, ‘Zachte vriend Pernath’, ‘Liefste Hugues’. Ik twijfel en ga buiten.
De volgende afstand lag veel verder,
Na een eerste aarzeling werden de huizen groot.
Bepaald en onbepaald.
Wij zijn vreemdelingen.
Ik schrijf Hugues in uw naam en ik spreek,
Sta in de diepe herinnering.
Ik ben god, zelfs god niet meer.

Het eerste begrip was het merk van mijn vroegere scheerzeep. De geur van mijn
vader, de enige vriendschap en de twee Engelse spreuken waarmede hij me naar
Vilvoorde zond. Onze band was een doorschijnend, goedkoop sigarettenkokertje.
De avonden vóór mijn vertrek. Mijn aandacht in de nieuw behangen kamer, en
hij die met een oude precisie de zinnen grifte.
De laatste avond kleurde hij de letters rood en in de trein bemerkte ik eensklaps
hoe nauwkeurig hij grifte. Maanden later, toen ik het kokertje verloor, was de verf
bijna verdwenen.
Ik open de ogen, bijt op de kurktip van mijn sigaret en sluit opnieuw de ogen.
Hetzelfde ogenblik sticht ik een nieuw Vlaams Verbond der Katolieke Scouts.
Ik glijd mezelve langs mezelve, wachtend bij het ophouden van een afstand
onbetreden sinds bijna 29 jaar.
Hij riep ‘A la guerre comme à la guerre.’
Maar nooit schreef iemand anonieme gedichten,
Hoge teksten, lage teksten tussen gevoel en eindpunt.
Niemand vocht met de stem.
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De nacht, het naast elkaar slapen in kleine tenten,
De afval van het voedsel, onze tuchtvolle maaltijden.
Een mengsel van gras en geel slijk, groeiend
Gelovend. Groeiend.
Slechts eenmaal.
De geweren werden gebundeld, drie aan drie stonden wij,
De vier passen achterwaarts nauwkeurig uitgevoerd.
Iemand fluisterde ‘Ik word onmachtig.’
Ook de andere pelotons stonden onbeweeglijk.

Dadelijk bestond er toch een andere wereld, waarin kleine sloten de veiligheid
vertaalden. Verwant doch twijfelend, gevangen in een kostbaar geschenk. Zo bereikte
ik de maand juli.
Mijn hoofdverband was weggenomen, mijn gehoor verbeterd met decibels. Dingen
en plannen herhaalden zich, schenen mij onduidelijker dan voordien. Bijvoorbeeld
vergat ik onzeker, de eens zo plechtige verjaardagen van moeder en vader, zocht
ik urenlang de titel van mijn eerste zelf gekochte boek. Het enige verrassende geluid
was het opnieuw horen van de korte snok telkens ik een deur sloot.
Ik bouwde mijn afwezigheid. Steen voor steen trachtte ik Antwerpen te vergeten.
Hoelang tot ieder woord? Hoelang tot hoelang?
Op een morgen meldde men bezoek, een ogenblik nadat een soldaat bedankte.
Zij vroeg vuur, zette de zwarte reistas neer. Met een zakdoek wreef ik over de
lage tafel en voelde buigend hoe ik haar beminde. Na die enkele maanden. Soldaten
kwamen voorbij. Ik kuste hare handen. Zij verwittigde.
's Anderendaags vertrokken wij. Men vroeg ‘Je bedoelt toch gunstverlof?’ In de
trein lazen wij modetijdschriften. De grote winterkollekties.
En ginds duurde drie dagen,
Duurde haar stem tot de man en de vrouw die overwinterden.
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Wij kwamen uit de kamers, buiten in de woekerende tuin. Ik bekeek haar. Indien zij
ooit de vraag of het antwoord droeg? Ik voelde hare hand, drie dagen. Erenamen
voor opzettelijke, obscene woorden. Het elkaar benemen van de enige eerbied die
ons gebleven was. Ieder woord bracht een andere verplichting, een temperatuur
bereiken van haar vastgehouden polsen.
Zwijgend gingen wij naar het hekken. Ik voelde haar ring die zij terug had genomen
uit de aarden fruitschaal. Maar eergisteren was een onbewaakte verbinding met
gisteren, met vandaag. En vroeger was een metalen wasbak waarin water lekte.
Drie dagen van drie volledige dagen
In de duisternis van drie voorbije dagen.
Dorst en honger tussen haar dijen, haar helpen
Met een raadsel van geuren.
Het gejaagde herhalen, restanten van onverdeelbaarheid
Niet eens gekust in passie.

Vervolgens na de derde dag. Het hoge parkhek waarvan iedere spies een verguld
blazoen droeg. Eens was hier een zandweg. Nogmaals de verwarring tussen kruipen
en aanvallen.

Algemeenheden
1 Toepassing van de Conventies
a) Conflict van internationaal karakter.
De schikkingen van de Conventies van Genève van 12 augustus
1949 zijn volledig van toepassing in het geval van internationale
conflicten.
b) Conflicten met niet-internationaal karakter.
In het geval van gewapend conflict, dat geen internationaal karakter
vertoont, en dat op het grondgebied van een der contracterende
Hoge Partijen losbreekt, zal ieder der Partijen, die deelnemen aan
het conflict, gehouden zijn ten minste de volgende schikkingen toe
te passen:
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(i)

De personen die niet rechtstreeks aan de
vijandelijkheden deelnemen met inbegrip van de leden
der Legerstrijdkrachten die de wapens hebben
neergelegd en de personen die buiten strijd gesteld zijn
door ziekte, verwonding, opsluiting of door welke andere
oorzaak ook, moeten in iedere omstandigheid
menslievend behandeld worden.
Altijd en overal zijn en blijven te hunnen opzichte
verboden:
aa) De aanslagen op het leven en op de
lichamelijke gaafheid;
bb) De aanhouding van gijzelaars;
cc) De aanslagen op de waardigheid van
personen;
dd) De veroordelingen uitgesproken en de
halsrechting uitgevoerd zonder voorafgaand
vonnis, dat uitgesproken werd door een
regelmatig opgestelde rechtbank en berust
op gerechtelijke garanties, als onontbeerlijk
beschouwd door de beschaafde volkeren.

(ii)

De gekwetsten en zieken moeten opgenomen en
verzorgd worden.

Tussen de levenden was er een die nog de moeite waard was, de vrede kwam nabij
en iedereen, het slepende dorp, bracht mij op de hoogte. Natuurlijk hield men zinnen,
uitdrukkingen achter. Ik liet iedereen toe tot haar verleden. De zandweg werd een
dialekt van persoonlijke waardigheid. Ik haatte de eenvoud waarmede hij begraven
werd. Jaren geleden, in hetzelfde scherpe zand dat zij in mijn oksels blies.
Zo kwamen de dieven, met geschenken
Oude formules. Krijttekens bijna.
De ondergang van een stad, mijn stad die zou verdwijnen
Met mijn eigenliefde
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Want ik ging weg, verder dan wie ook,
Klimmend naar de afwezigheid.
Van zulke bomen hangen de takken laag, vallen de bladeren
Over wat nadien komt.
De winter na de herfst. En ik slaap.
Treurend versta ik enkele woorden,
Eenvoudige begrippen die klemden tussen de vreugde.
Muren werden opgetrokken door de overlevenden.
Toen de stad was afgesloten trok de grauwe processie der levenden
Terug langs de hoofdpoort.
Bij het einde van de dag verdween de naam der stad
Van alle oorkonden.

Ik gaf uitleg. Noemde de inhoud van de pijn. Het duren van geluiden, tijdstippen die
belangrijk waren. Bij mezelve noch bij mezelve vond ik enig verband met de dieven.
Hun angsten bleken niets beter dan mijn vertrouwen. Dagen werden uitgevonden
en ik was gewaarschuwd.
‘Goed onderofficier, te weinig eerbied van zijn minderen.’ Ik werd mindere.
Onmisbaar en onnoembaar. Minuten van lange sekonden, een aankomst alleen en
zonder stelselmatig verleden. Mijn valiezen werden nauwelijks nagezien. Men
groette. De droevige gedachte op de erekoer. De datum die ik vergat alsof er nooit
enige datum bestond.
Ik hoorde, ik voelde het hernemen der teorie. De soorten antennen die
rechtstreekse, onrechtstreekse golven voortplantten. Het aanslagen der laadgroepen.
Mijn naam die werd opgetekend, zonder zorg. De herhalingen van lessen.
Het begin van een nieuw leerjaar verplichtte mij de slechtste kansen te lopen. Tot
ik plots na een nutteloos eksamen de grote onderscheiding kreeg. Mijn naam werd
vergeten. Dat tweede jaar eindigde in september.
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Jean Dubuffet
Drukwerk
Vertaling C.N. Lijsen
Het is net een jacht. De uitrusting is zeer eenvoudig. Zij bestaat uit drie of vier tafels
- twee dragen elk een glasplaat of, waar ik de voorkeur aan geef, een dik stuk
rhodoïdplastic - een liter oostindische inkt en een paar honderd vellen van een
goede kwaliteit offsetpapier zoals drukkers gebruiken. Het is vrij glad papier, bijna
ongelijmd, dus gereed om de afdruk op te nemen: drukken en doordringen, het is
één en hetzelfde procédé.
Op een derde tafel ligt een stapeltje van dit papier. Soms gebruik ik het droog,
maar meestal maak ik het eerst nat. Ik heb daar een dik penseel voor nodig, een
soort slechtkwast, en verder een emmer water binnen mijn bereik. Alles dient goed
te worden voorbereid, met het oog op de mogelijkheid vlug te kunnen handelen,
wanneer het werk eenmaal op gang is. Men zal zien dat het zijn nut kan hebben
zeer snel in te grijpen.
Over mijn rhodoïdplaat strijk ik een gelijkmatige laag inkt. Ik doe dit met een fijn,
vier vingers breed, zachtharig penseel, van eekhorenhaar, geloof ik, die wel een
glansspalter genoemd wordt. Alleen om eens te kijken kan ik er dan wat kleinigheden
op strooien. In de eerste reeks van dit werk, eind 1953 (de tweede ontstond te
Vence, begin 1955 en de derde heeft nu plaats en motiveert dit verslag), gebruikte
ik hiervoor aanvankelijk snippers uit de naaikamer van mijn vrouw, draadjes en
ander, met stof vermengd, afval, daarna ook verschillende ingrediënten uit de keuken,
zoals fijn zout, poedersuiker, griesmeel of tapioca. Be-
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paalde plantaardige bestanddelen, verkregen uit de groenten die ik 's morgens ging
zoeken in de vuilnishopen van de Hallen, kwamen mij soms goed van pas. Later
nam ik ook allerlei proeven met dorre bladeren, een paar handen vol grassprietjes
en duizend-en-één andere dingen. Maar toen ik me ervan bewust werd dat de meest
eenvoudige en onaanzienlijke middelen de meeste verrassingen opleveren, ging ik
zonder al deze hulpmiddelen aan het werk. Hoogstens bestrooide ik een enkele
keer mijn inkt met wat stof of zandkorreltjes. Ik heb er altijd van gehouden; het is
een soort zwak van me, om uitsluitend de meest alledaagse materialen te verwerken,
die waaraan men niet zo gauw denkt omdat ze te banaal zijn en ons te nabij staan
en die ons nergens geschikt voor lijken. Met plezier verklaar ik dat mijn kunst een
poging is om de waarden die in diskrediet geraakt zijn, weer in ere te herstellen.
Daarbij komt dat ik voor deze grondstoffen, die zo veel voorkomen dat ze juist
daardoor gewoonlijk aan onze blikken onttrokken blijven, meer belangstelling heb
dan voor alle andere. De stem van het stof, de ziel van het stof, dat interesseert me
dikwijls meer dan een bloem, een boom of een paard, omdat ik dat als vreemder
aanvoel. Stof is iets dat zo anders is dan wij. Alleen al dat ontbreken van elke
bepaalde vorm... je zou in een boom willen veranderen, maar in stof veranderen in iets dat zo continu is - lijkt me veel aantrekkelijker. Wat een ondervinding! Wat
een informatie!
Men vergeve mij deze uitweiding. Intussen is de uitgesmeerde laag wat gedroogd.
Een zekere verdamping van de inkt, een begin van opdrogen, zullen ons werk ten
goede komen. Men mag er ook wel even overheen wapperen. Ik vergat nog te
zeggen dat ik bijna altijd een beetje water in de inkt doe, omdat ik hem niet te dik
wil hebben. Nu is het ogenblik gekomen om er een blad op te leggen, er even een
paar keer met de vlakke hand op te drukken, het vlug weg te nemen en het op de
grond te leggen.
De voorstelling is overdadig en rijk. Totaal onvoorzien. In een ogenblik is er een
menigte vormen op het papier gekomen; er bleek een uitvoerige geheime boodschap
in de zwarte saus te zitten, die we straks wel zullen ontcijferen. De tijd dringt. Het
op-
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drogen gaat nu sneller. Vlug een ander vel, even drukken met de handen, deze
keer misschien wat langer, en een nieuwe boodschap, heel anders dan de vorige,
valt er naast op de vloer. Op weg naar een hele stapel in grote haast! Een derde
die haast niets op de andere lijkt. Vlug nog eentje erbij! Niet droog meer, maar nu
nat gemaakt - en daardoor gevoeliger - en kijk: een grijs beeld met fijne lijntjes erin;
een ander, dat ook bevochtigd is, drukken we er stevig op, met beide handen, en
het beeld is ditmaal subtiel en teder, op het punt om te vervloeien, maar het is nu
niet het ogenblik om er lang naar te blijven kijken; we moeten zo te zien hard
voortmaken.
Opnieuw veegt de spalter vol inkt over de plasticplaat en bedekt de kleine
stofdeeltjes die we daarvóór op de uitgesmeerde laag hadden gestrooid. Eerst een
vel papier - het zou beter zijn nog wat te wachten, maar we hebben geen geduld
meer - om het teveel aan inkt weg te nemen en het zwarte oppervlak wat oneffener
te maken - dan onmiddellijk een ander en vlug nog een; afwisselend een droog en
een vochtig; de afdrukken liggen her en der over de grond, sommige fel
kontrasterend, met grillige, witte, door lichtende kringen omgeven vormen (er komen
halve tinten in, Joost mag weten hoe, die ongelooflijk goed uitvallen) - deze sterk
getekende vormen, doen aan zeer bewogen wezens denken, of aan meteoren met
een fantastisch lichteffect - de andere daarentegen, die nergens ook maar in de
verte aan wezens doen denken, zijn dus niet bevolkt, vertonen niettemin rijk
geornamenteerde oppervlakten zoals zeebodems, of zandwoestijnen, huiden,
gronden, melkwegen, uitbarstingen, wolkgevaarten, ontplofte vormen, pauweogen,
sprookjeswerelden, het Heilige Slapen of een ritseling, zonderlinge dansen,
expansies van onbekende gebieden. De koorts heeft ons nu te pakken, het atelier
ligt zo bezaaid met papieren dat je geen voet meer kunt verzetten.
Werkelijk verbazingwekkend zijn al deze zo uiteenlopende verschijnselen die op
mijn papier te voorschijn komen, terwijl dat toch steeds op dezelfde manier op
dezelfde vormloze vlek inkt werd gelegd. Spel van het toeval? Neen. Wat het papier
opneemt is reeds aanwezig, je zag het er alleen niet op. Nat of niet - maar
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vooral nat - vangt het papier in een oogwenk een ganse krioelende wereld van feiten
en toevalligheden op, die werkelijk bestaat, maar die het menselijk oog niet kan
zien. En waarom kan het dat niet? Omdat alles te veranderlijk is, de toestanden zijn
van te korte duur. Het gaat om een vloeiende - vloeibare massa, die in een zeer
dunne laag uitgestreken is, en waarvan de werking niet ophoudt; een geheel leven
komt er tot ontwikkeling rondom de kleine stofjes die we op de inkt gestrooid hadden;
de verdamping begint als een derde element te werken; de aspekten die er uit
voortvloeien veranderen honderdmaal per sekonde; en welke zijn deze aspekten?
Dezelfde die de hele fysische wereld eveneens vertoont, in een meer of minder
trage kadans: de wereld van de bergen en de landstreken, van de rotsen of van de
huiden, van zeebodems of zandwoestijnen: dezelfde oorzaken, dezelfde gevolgen.
Ook daar hebben zich vloeistoffen verspreid die door obstakels werden tegengewerkt,
het opdrogen heeft er een rol bij gespeeld, en er hebben zich afdrukken gevormd,
waar de onze op lijken. Wat zijn mijn hulpmiddelen - dus mijn inkt, een vloeistof die
een fijn pigment meevoert, de stofjes die ik erop gooi, het drukken van mijn handen
op het papier - anders dan middelen, ontleend aan de fysische natuur, die zichzelf
overal herhaalt? Want er bestaat een sleutel tot de fysische mechanismen, zodanig
dat wat zich afspeelt in een zandkorrel of in een waterdruppel precies hetzelfde te
zien geeft - afgezien van het verschil in schaal en van de traagheid, die varieert als dat wat zich afspeelt in een berg of in de oceaan. Als schilder ben ik
ontdekkingsreiziger in de fysische wereld en een fervent zoeker naar deze sleutel.
Er op belust, zoals naar ik meen elke schilder, misschien wel elke mens, dezelfde
dans te dansen die heel de natuur danst, terwijl ik geen verkwikkender schouwspel
ken dan aanwezig te zijn bij deze dans. Ik beweer dat alle aspekten die zich in de
fysische wereld voordoen (en natuurlijk omvat dit begrip tevens de ‘mentale wereld’)
in al hun verscheidenheid - of het nu gaat om bergen of om gezichten, om
zeestromingen of om vormen van wezens - schakels zijn van dezelfde keten en met
dezelfde sleutel geopend kunnen worden. En daarom beweer ik dat de vormen van
krijsende
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vogels, die op mijn met inkt bevlekte blad te voorschijn komen, van dezelfde
oorsprong zijn als die van de echte vogels, voor een deel althans een
gemeenschappelijke herkomst hebben, en voor een deel ook echte vogels zijn,
zoals ook de verschillende soorten bewegingen die ik in sommige van deze vlekken
ontdek, een blik die hier en daar even oplicht, een lachend gezicht dat zich even
schijnt te laten zien, het gevolg zijn van mechanismen die elders deze bewegingen,
deze blik, deze lach voortbrengen, bijna echte bewegingen, echte blikken zijn, er
in ieder geval de verwanten, of zo men wil: de homologen, de misgeboorten, de
mislukte aspiraties. Ik beweer dat de mechanismen - die de vorming hebben bepaald
van de figuur die ik ontwaar, met het uiterlijk van een verblufte man, met iets van
een steigerend paard, dat zich nochtans op één voet schrap zet als een stokpaard
en waarvan de bek zich misvormt tot ik weet niet wat voor iets vormloos en absurds
- elementen bevatten die, in een andere kombinatie, in een andere tijd, op een ander
plan, de gestalte voortbrachten van een man of van een paard, of die de man
overbluften of het paard deden steigeren. Hoe kan men aan het toeval geloven?
Elk feit heeft wel een oorzaak.
Maar aan het werk! Ik zal voor deze nieuwe seance een krant op mijn rhodoïd
leggen en daarop de inkt strijken. Een paar kleine snippers, die door de opdrogende
inkt aan de rhodoïd zijn blijven kleven, zijn onderaan de krant blijven zitten; maar
dat geeft niet. Ik maak de zaak nooit zo zorgvuldig schoon. Ik houd ervan, dat een
ganse, ongewilde, kleine wereld van resten zich in de loop van de handeling opbouwt.
Niet te veel ingrijpen! Alleen heel lichte ingrepen. De krant gaat rimpelen als je er
met inkt op kloddert; krantepapier kan niet veel hebben. Geeft niets, dan maar
rimpels! Kijk eens hoe gretig het wordt opgezogen! Dit papier neemt goed op. Daarna
levert het een eindeloze hoeveelheid af. Wat een hardnekkigheid! Reeksen gelijke
afdrukken komen er te voorschijn, zeer complexe voorstellingen, op goed nat
gemaakt papier, weer een, weer dezelfde! De prenten hebben een zeer fijne
structuur, een beetje korrelig, maar zeer ontroerend, met sierlijke lijnen en toevallige
strepen, op de plaatsen waar de
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vouwen zaten. Je denkt onwillekeurig aan een lithografische steen, maar dat is een
idiote steen! Een papegaai-steen! Terwijl hier het beeld veel levendiger is en
geleidelijk anders wordt. O dierbaar krantepapier! Het is een materiaal waar ik een
speciale liefde voor heb, omdat het zo doodgewoon is en geen waarde heeft, de
adeldom ervan komt uit het hoge geslacht van het Alledaagse, het is de baron van
het Versmade. Koppig! Het is koppig! Weer hetzelfde beeld! Ik had wat blekere
afbeeldingen willen hebben! Ik verzwak nog eerder dan dat papier. Ik heb een idee:
ik ga mijn blad tweemaal afdrukken, eenmaal in de breedte en eenmaal in de lengte.
Een uitstekend idee! dat is weer eens iets geheel anders. Ik begin weer van voren
af aan; de krant is onvermoeibaar; ik druk nu verscheidene keren af, in alle richtingen,
en ik krijg allerlei soorten plattegronden of kaarten, topografieën, die me erg bevallen;
ik maak er heel wat. Ik wil er een overvloed van hebben, uit het teveel zal ik een
keus maken. Ik heb ze nodig om uit te knippen, om er montages mee te maken, en
om te bewaren en te bestuderen. Eerlijk gezegd zou ik ze allemaal wel willen
bewaren, in hun geheel, zoals ze zijn, de zuivere vruchten van het drukken zonder
enige toevoeging - en ik zou ze ook allemaal willen hebben voor mijn montages.
Daarom doe ik mijn best om er een groot aantal van te maken, zonder evenwel te
kunnen nalaten, bij elke afdruk mijn werkwijze wat te veranderen, op zoek naar
nieuwe verrassingen, zodat het moeilijk is om te beslissen welke ik op zal offeren.
We zullen later wel zien. Voorlopig komt het er op aan een rijke oogst binnen te
halen, en daar sloof ik me voor uit, in een koortsachtig tempo; ik werk sneller dan
het opdroogt om nog een afbeelding te kunnen maken. De hele vloer is er mee
bedekt, ik weet niet meer waar ik ze laten moet.
Weer nieuwe inkt erover. Ditmaal de krant in mijn handen verfrommelen tot een
prop en daarna weer uitspreiden op de plaat. Oh! Een olifantshuid! Dat is een
verrassing! Vlug nog eens doen! Weer een huid! Nog uitgesprokener! Een helemaal
trillende huid! Hij wordt steeds anders van de ene afdruk op de andere, een
foetushuid, een paddehuid, een dameshuid, een oudemannenhuid, alle soorten
huiden komen uit de reeks te voorschijn. Het zit erg
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mee, wat een mooie opbrengst! Nu komen de slakkehuiden, de schildpadhuiden!
Vervolgens de huiden die schilferen; het lijkt of ze van domein willen veranderen.
Boomhuiden! Ik kruis de afdrukken weer onder elkaar. Nu zijn het droge leemhuiden,
daarna fijngenerfde bladeren, dan weer raadselachtige weefsels, huiden van wat?
Sterrenmaterie? Huiden van gene zijde van het leven, formaties waar wij geen weet
van hebben? Onechte huiden, gebruikte huiden, waanzinnige ontwerpen van huiden?
Waar leven dergelijke wezens, waar worden zulke verhalen geschreven? Toch
herken ik ze als werkelijkheden die ik al eens gezien heb, of waar ik een voorgevoel
van heb of die ik op het punt sta te zien. Is het een ander aspekt, van de dingen die
in overvloed aanwezig zijn, en dat men niet kan zien, dat men slechts kan
vermoeden, en op die manier dat de openbaring ervan via een medium, dat veel
gevoeliger is dan onze eigen organen, een hevig verlangen stilt dat wij hebben om
met onze ogen de dingen, die ons omringen, te zien, - wij die er even begerig naar
zijn hen in ons op te nemen als het vochtige, gulzig drinkende blad papier? Maken
we er gebruik van als van een orgaan dat ons ontbreekt? Als een vuurtoren die een
ogenblik op wonderbaarlijke wijze onze nacht verlicht? Of heb ik met mijn apparatuur
die toch maar uit een eenvoudige inktlaag en vochtig papier bestaat, een zich
doldraaiend mechanisme van de natuurlijke produktie in werking gesteld, heb ik
soms een bepaalde hefboom overgehaald die het doldriftig maakt, verwarring sticht
en hybridische monsters doet ontstaan, die hun gebieden overschrijden, een soort
mandragoren? Het schouwspel overtreft de stoutste verwachtingen. Later zal ik ze
wel op de muur prikken om al die geheimzinnige boodschappen op m'n gemak te
bekijken. Op het ogenblik moet ik zonder ophouden doorgaan met melken, zolang
die kostelijke zwarte melk stroomt. Mijn blad popelt van verlangen om de afdruk op
te nemen! Het is een soort koortsachtige haast die mij ook al bevangt. Zodra het
blad op het inktpreparaat is gelegd, dat echter uitgeput schijnt te zijn, bloedarm, na
zoveel afdrukken - komt gelijk het beeld te voorschijn, alsof het onder bedreiging
werd opgeroepen. Ik voel me net als het witte blad en even begerig
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naar de doordrenking. Dit drukt een stempel op mijn hele wezen. Ja, kijken is als
het ware zichzelf onderdompelen. Ik doe er nieuwe inkt over.
Mijn krant is verscheurd. Ik heb de verspreide snippers op de tafel der
verschijningen geworpen. Ze liggen gedeeltelijk over elkaar heen. Ik gooi er andere
op, die ik eveneens verkreukel en bedek het geheel met inkt. Het krantepapier zuigt,
als een echte nathals, de inkt op, het trekt er in zodra het is aangebracht. Er liggen
nu verscheidene lagen van dit papier op mijn plaat; elke laag is min of meer
gekreukeld, bobbelig en met inkt doortrokken; op elke laag ligt wel wat rommel waar
ik niet op gelet heb; ik wil hier de natuur haar gang laten gaan zoals ze dat ergens
anders ook doet, ik wil haar werkwijze tot de mijne maken.
Kijk eens aan, nu verschijnen er vreemde bosgezichten, tapijten van
voortwoekerend onderhout, uitgestrooide takjes en naalden, onontwarbare
verstrengelingen en gewriemel van wortels. Daarna krijgen we overtrekkende gassen
en opstijgende dampen te zien. Behoort dit alles tot de fysische wereld? Komen er
in de fysische wereld feiten voor van deze orde waarvan we niets zouden afweten
en die mijn opvangapparaat in volle actie onderschept, zoals een projektiescherm
hen in één slag opvangt? Geeft onze omgeving een doorlopende voorstelling van
ongeweten krachten, waar we noch met het oog noch met het oor ook maar iets
van opvangen - en waar we niettemin een vermoeden van hebben? Of zijn we soms
samen met deze dubbelzinnige beelden verplaatst naar een bizar punt van ontvangst,
waar zowel het stoffelijke universum als de wereld van de geestelijke werkelijkheid
samenkomen, of waar zowel de toestand van de dingen als hun bewegingen langs
een omweg worden opgevangen, en waarop de objecten en hun gebaren, de
plaatsen vermengd met de tijd, met woeste kracht komen hameren, zoals de hagel
tegen een venster striemt, maar nog steeds innig vermengd, zoals het was voordat
de afromer de room van de wei heeft kunnen scheiden?
Ik breng opnieuw inkt aan. Het is moeilijk om het tempo van de opname te regelen.
De in de inkt gedompelde laag kranten wordt soms lui. De afdrukken vervallen dan
stuk voor stuk in
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herhalingen. Hier heb ik bijvoorbeeld voor de achtste maal, met een merkwaardige
hardnekkigheid, een stille vlakte, die door een lange kloof middendoor gesneden
wordt. Het doet me denken aan die stranden die ik laatst kreeg - ik houd van die
grote lege ruimten waar geen enkel obstakel, geen enkele lijn, een zin aan de
wandeling verlenen, waar het gevoel voor richting opgeheven is, zoals het dat is op
zee, in de sneeuwvlakten of in de grote woestijn! Ik kreeg voortdurend golvende
terreinen, niet zo heel groot - een of ander kaal of met gras begroeid, heuvelachtig
grensdomein in een bergland - zonder wegen, waar ik bijzonder verrukt over was;
hoe deed ik dat toch? Ik kan het niet meer. Ik denk dat ik het blad toen direkt op de
rhodoïdplaat drukte, zonder die dikke laag kranten en ik geloof ook dat ik het niet
nat maakte. De plaat werd zelden afgewassen. Ze was bedekt met een laag droge
inkt van onbepaalde dikte, waar korreltjes suiker, griesmeel of reepjes stof in
vastzaten, waar ik in die tijd dikwijls gebruik van maakte. Onbekommerd streek ik
de inkt er over uit. Maar toch - aangegrepen door het verlangen helemaal opnieuw
te beginnen, wreef ik soms de rhodoïd schoon met een spons en ondertussen nam
ik een paar afdrukken van de aldus gewassen plaat; op die manier kreeg ik dikwijls
heel wonderlijke beelden, maar het blijft een gewaagde techniek.
Ik moet zeggen dat ik in die periode allerlei soorten min of meer gelijmd papier
probeerde. De taal van deze afdrukken en de richting die het werk neemt wordt voor
een zeer groot deel bepaald door het papier dat men gebruikt. Elk papier heeft zijn
eigen karakter en toont zich in meer of mindere mate bereid om mij in mijn
onderneming bij te staan. Ik gebruikte soms heel duur papier. Zelfs de kleur van de
inkt verandert er op. De soorten die te veel opzuigen en zich als onbehouwen
schrokops gedragen zijn niets waard. Het is veel beter als hun een beetje geweld
aangedaan wordt. Ik heb voor al mijn werk altijd liever wat weerbarstig materiaal
gehad, omdat het me altijd toescheen dat er in een al te zachte en meegaande
wereld niets goeds tot stand kan komen. Elke daad is het gevolg van tegenwerkende
krachten. Als er geen tegengestelde polen zijn, die het elkaar moeilijk
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maken, wordt er niets voortgebracht. Het gebruik dat ik van deze afdrukken denk
te maken, of althans van een deel ervan, en dat, zoals ik verderop zal behandelen,
bestaat uit uitknippen om daarna de fragmenten naar mijn eigen smaak weer aan
elkaar te plakken, heeft mij ertoe gebracht - om te voorkomen dat mijn montages
uit verschillende soorten papier bestaan - voor alle afdrukken nu dezelfde soort
papier te nemen, dat ik in enorme hoeveelheden koop, verzot als ik ben op overvloed
en verspilling.
Lezer, mijn verhaal verveelt u; deze inkt maakt u op den duur ongeduldig; u wenst
in mijn epos meer aktie, meer afwisseling te vinden. En dit zwarte werk je duurt nu
al zes volle dagen. Elke seance houdt me een paar uur bezig en aan het eind liggen
er telkens een stuk of dertig prenten op de vloer uitgestald. Ik heb er nu al meer dan
vijfhonderd. De meeste zijn vijftig bij zeventig centimeter; het wordt een hele stapel.
Een bepaald aantal is dubbel zo groot, namelijk wanneer ik het hele vel heb gebruikt
(dubbel raisinformaat) - maar in de regel halveer ik ze. Een paar zijn op een kleiner
formaat gemaakt. En ondertussen begint u, lezer, van dit alles, dat u alleen maar
een eindeloze herhaling toeschijnt, meer dan genoeg te krijgen, zoals dat een
huisbakken zeeman kan overkomen, die na een week op zee alles beu is en naar
de wal terugverlangt. U zou willen dat het thema veranderde, of dat op z'n minst de
aandacht eens op iets anders werd gericht. Maar weer heb ik de tafel met inkt
begoten, en de afdrukken die ik nu heb zien er uit als woelige, donkere wateren.
Zei ik niet dat het net een jacht was? Inderdaad, als ik eenmaal mijn kleine machine
voor het produceren van landschappen en figuren in beweging heb gebracht, weet
ik niet meer hoe de seance zich deze keer zal ontwikkelen, op welk onbekend terrein
ik nu weer zal worden meegetroond, welke ontmoetingen ik vandaag zal hebben
en welk soort wild er aan het eind van de dag op mijn vloer uitgestald zal zijn.
Opwindend als een jacht dus. Hier stelt men ook vallen op, drijft het wild bijeen,
jaagt het op, terwijl het dier ons verrast door uit een onverwachte hoek op te duiken.
Denk eens aan de vruchteloze, hersenschimmige kant van al dat gejaagde zoeken
van het ene eind van de wereld naar
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het andere. Alles wat de wereld en zijn meest afgelegen streken kunnen opleveren,
alles wat het leven en zijn meest onvoorziene omstandigheden kunnen voortbrengen,
kunt u krijgen zonder dat u zich hoeft te verplaatsen, het ligt in overvloed binnen uw
bereik, als u zich met hartstocht geeft aan een of andere bezigheid. Ons heelal is
continu, een eenvormig brouwsel, één homogene zee waar je op de eerste de beste
plaats je lepel in kunt steken. Zou u liever hebben dat ik op reis ging, bevriende
lezer, dat ik u meenam naar gekke landen, u naar moskeeën bracht, naar pagoden,
Perzische markten, tropische stromen, koraalbanken? Plaats uw geest nu toch eens
tegenover de nietigheid van dimensies. Een dwaas vooroordeel, een boerenbedrog
maakt dat u zich vergaapt aan een besneeuwde berg, aan een steile helling, aan
tuinen met zeldzame planten, of eilanden met wuivende palmen. Schud het verschil
in afmetingen eens door elkaar! Kijk eens onder uw voeten! Een spleet in de grond,
een glinsterende kiezel, een polletje gras, wat platgetrapte scherfjes zijn minstens
even goede onderwerpen voor bewondering en bejubeling. Betere! Want waar het
op aan komt is niet, dat men na een lange vermoeiende reis eindelijk bij de als mooi
bekend staande objekten komt, maar wel dat men tot inzicht komt zonder te hoeven
reizen en trekken, en waar men zich ook bevindt, al lijkt het de meest steriele en
doodse plaats, dat het overal wemelt van dingen, waar men zich nog veel sterker
toe aangetrokken zou kunnen voelen. De wereld bestaat niet alleen uit een vlakke
buitenkant. Graaf! De wereld bestaat uit lagen, het is een gebak van bladerdeeg.
Onderzoek haar eens in de diepte, maar ga niet verder dan uw voeten en u zult
eens wat zien! Figuurlijk gesproken, natuurlijk.
Hebben de grootste minnaars uit de geschiedenis nog iets méér gedaan dan
paren, paren en nog eens paren? Wat doet u, bent u bankier? Altijd die bank! Is dat
soms zo afwisselend? Wat doet u, bent u monnik? Benen gekruist en altijd aan de
rozenkrans! De werelden en de dingen van de wereld stromen door uw rozenkrans.
Niet eens nodig ze op te roepen. Funkties keren zichzelf om. Als een vloedgolf rolt
de wereld aan op wie haar ontvlucht.
Wat mijn methode om de meest uiteenlopende aspekten van de
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wereld naar mij - naar mijn inktlaag - toe te laten komen, onderscheidt (ook de lama
hoog op de rotsen bereikt het met zijn eigen middelen), dat is dat er bij mij
afbeeldingen van ontstaan. De verschijningen worden als het ware gefotografeerd.
Heb ik al verteld dat ik vroeger (verleden jaar), uit nieuwsgierigheid alle objekten
die ik tegenkwam met mijn procédé onderzocht en dat ik overal om mijn huis liep
met m'n potten inkt en stapels papier en afdrukken maakte van alles wat daarvoor
in aanmerking kwam, op de grond, op muren en op stenen? Ik gebruikte hiervoor
een druk-verstuiver die voor het bespuiten van bomen wordt gebruikt, en die ik met
inkt had gevuld. Van mijn wandelingen buiten bracht ik allerlei elementen mee voor het merendeel van botanische aard - om op mijn platen te leggen. Eens heb
ik zelfs een grote zware staldeur laten aanslepen, een oud ding van slecht dennehout,
totaal verweerd door zon en regen, om hem voor mijn druksels te gebruiken.
Naderhand heb ik deze te drukke bezigheden, die me heel wat teleurstellingen
bezorgden, opgegeven; de wind nam mijn bladen mee en de honden pisten erop.
Maar vooral omdat ik merkte dat ik, zonder mijn drukkerij te verlaten en zonder enige
andere hulp dan mijn naakte plaat, veel gemakkelijker afdrukken van rotsen, planten,
gronden en muren kon krijgen, dan wanneer ik het papier op de voorwerpen zelf
legde. Wonderlijk! Denk aan rotsen en het duurt niet lang of er komen rotsen op uw
gruislaag te voorschijn! Worden je handen zonder dat je het beseft geleid door de
subtiele kronkelingen van de wil, of is het zo dat je langzamerhand zo in de ban van
de eigenaardige sfeer van dit werk bent geraakt en je te opgewonden bent om dwars
door de twijfelachtige steunpunten heen te kunnen zien, zodat je vandaag rotsen
ziet in een beeld waarin je gisteren misschien een lucht of een strand gezien zou
hebben? Of is het zo dat onze machine die de elementen herschept ons iets
openbaart, ons informaties geeft omtrent de grote onderlinge gelijkenis van de
elementen, over hun gelijke samenstelling, onderhevig aan dezelfde
bewegingswetten, over hun bereidheid om van het ene in het andere over te gaan?
Leren de natuurkundigen van hun kant ons niet, dat de samenstelling van
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alle materie overal op de wereld ongeveer identiek is? Ik geloof zeker dat hier de
sleutel tot deze kwestie ligt en dat dit de emotie verwekt die ons afdrukkenfabriekje
bij ons teweegbrengt.
Ja, lach maar! Het lijkt u een goede grap! Lucht, vlees, wind, naakte aarde, dit
alles transformeert zich? Geen duidelijk onderscheid tussen het een en het ander?
Alles van dezelfde structuur, draaiend met dezelfde snelheid? En hij die dit beweert
noemt zich een schilder? Hoe zal hij ooit iets kunnen schilderen met zulke gegevens,
en hoe zullen wij er ooit iets in kunnen herkennen? Alles in hetzelfde bad? Een bad
van visioenen, onderliggen, wederzijdse doordringing, opdrukken? Baden van
alomtegenwoordigheid? Alles versmolten, tot een emulsie gemaakt, waarin de
fysisch-stoffelijke feiten zich met projekties van symbolen en met geestelijke
gezichtspunten vermengen? En niet alleen zouden de dingen zoals ze zijn zich
daarin vertonen, of het aspekt dat hun door de ogen - of liever door de geest - op
een gegeven ogenblik wordt toegekend, maar ook hun wording, hun streven? Of is
het een wording die hen door de geest wordt toegeschreven?
Maar kijk, daar komt juist de ervaren botanicus Dereux uit Lyon. Hij heeft in zijn
koffer, als een kostbaar geschenk, een uitgebreide verzameling planten voor me
meegebracht. De planten zijn losjes op bladen papier bevestigd, daarna gedroogd
onder een pers en op een overzichtelijke manier tentoongespreid. Het is het resultaat
van een geduldige arbeid, waar hij zich deze laatste maanden uitvoerig aan heeft
gewijd, opdat ik dit herbarium voor mijn proeven met drukwerk zou kunnen gebruiken.
En nu liggen al deze plantevormen dan op mijn inkttapijt. Ik had mijn vriend
gevraagd alleen de meest algemene kruiden te verzamelen, want in tegenstelling
tot de meeste mensen sta ik wantrouwend tegenover dingen die enigszins zeldzaam
zijn en kan ik op elk gebied alleen maar door de allergewoonste dingen in verrukking
gebracht worden. Zij die zochten naar de steen der wijzen hadden ongetwijfeld
dezelfde voorliefde voor de meest verbreide dingen, want hun onderzoekingen
hadden bij voorkeur betrekking op heel gewone grondstoffen zoals bloed of urine.
Ik kan het gevoel niet van me afzetten, dat de dingen, die ons het

Randstad 4-6

80
naaste zijn en ons voortdurend onder ogen komen, tevens de dingen zijn die te
allen tijde het minst werden opgemerkt, dat ze het minst bekend zijn en dat, als men
de sleutel tot de dingen zoekt, men juist in de dingen die er in overvloed zijn, de
meeste kans heeft die sleutels te vinden. Waar was dat collier ook weer verstopt,
dat men tegen dieven wilde beschermen? Goed zichtbaar, midden in de hoofdstraat.
Daarom bevatten de herbaria van Dereux vooral bosjes ordinaire grassoorten en
doodgewone onkruiden. Men zou mij kunnen tegenwerpen, dat, als de afdrukken
die ik ervan maak zo vaag zijn en als ze de vorm zo verminken dat niemand ze erin
herkent, ik net zo goed willekeurig andere planten, die me minder dierbaar zijn, zou
kunnen gebruiken. Welnu, let wel, het gaat hier om een onderneming die meer om
een bepaalde geesteshouding van de uitvoerder vraagt dan om iets anders; het
gaat om een werk waarvan het welslagen vóór alles afhangt van een zeker forceren
van het denken, een zeker warmlopen dat de gedachte beter geleidt, dat de ene
soort ideeën gemakkelijker in de andere doet overgaan, dat alle categorieën van
de geest doordringbaar maakt, zodat de stroom er zonder hinder door kan gaan,
en laat mij daarom alstublieft mijn grasjes en mijn plukjes onkruid houden, mijn
doodgewone planten, die juist door hun alledaagsheid een verwarmende uitwerking
op mijn geest hebben. Voor mijn werk heb ik nu juist deze warmte, deze hoge
temperatuur van de geest nodig.
Wat al te gehoorzaam in het begin, in een onbekookte haast, komen mijn plantjes
hun levensgeschiedenis neerschrijven op de bladen die hun gegeven worden. Ik
krijg beelden die nauwelijks meer van hen aan 't licht brengen dan dat wat de ogen,
zonder de tolk van m'n hele systeem, gemakkelijk kunnen zien en dat is nu niet
bepaald wat ik zoek. Zei ik ‘gehoorzaam’? Zei ik ‘hun levensgeschiedenis’? Dan
heb ik me heel slecht uitgedrukt. De plantjes hebben in deze aflevering, die ik zeer
ten onrechte gehoorzaam noemde, terwijl ze alleen maar bedrieglijk en belachelijk
is, juist helemaal niet hun ware levensgeschiedenis als antwoord op mijn, natuurlijk
te nadrukkelijke, uitnodiging verteld. Ze hebben me zien aankomen. Grassen of
mensen en alles wat
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bestaat, iedereen heeft een masker bij de hand als er lastige vragen beantwoord
moeten worden, en gewoonlijk kennen we alleen maar dit masker. De waarheid is
dat men er niet van houdt bekeken te worden; niets in deze wereld wenst bekeken
te worden; iedereen trekt, zodra hij de blik voelt, zelfs voordat hij er door getroffen
wordt, ogenblikkelijk het beschilderde gordijn dicht. Zo wordt de onbescheiden
gluurder gefopt! Hij gaat weg met zijn geverfde gordijn in de waan dat hij iets heeft
- maar hij heeft niets gezien, niets vermoed, van wat er achter het beestje zelf is.
Je moet de knepen kennen, als je wilt dat het beestje zich laat zien en danst waar
je bij staat, terwijl het zelf vergeet dat het bespied wordt. Daarvoor moet je zelf ook
dansen; moet je zelf ook vergeten dat je het dier bespiedt, want alles op de wereld
danst en doet niets anders dan dansen; leven en dansen zijn één; ja, uiteindelijk is
ieder ding niets anders dan één bepaalde dans. Dansen is het mooie woord voor
leven en alleen door zelf ook te dansen kan men alles, wat het ook is, leren kennen:
men moet iets dansend benaderen. Wie dat niet begrijpt zal niemendal leren kennen.
Alle ellende komt van slecht dansen - stijf dansen, te nadrukkelijk dansen, zichzelf
zien dansen, niet vergeten dat men danst. Wie danst verdraagt geen blikken, en
zeker niet die van zichzelf. Sokrates had moeten prediken niet dat men zichzelf
moet kennen, maar wel dat men zichzelf moet vergeten.
Laten we dus slimmer te werk gaan. Deze eerste beelden hebben niets van de
planten weten op te vangen. Tenminste niets van hun dans. We kunnen ze wel in
de prullenmand gooien. Je moet er onverwachts boven op zitten. Je moet je toevlucht
nemen tot geweld - in geen geval waarschuwen. Ik ga nog met veel te veel zorg te
werk - en ik dacht nog wel dat ik het zo snel deed - met teveel zware en logge zorg;
ik moet het veel vlugger doen en al die voorzorgen laten vallen: zoals de bliksem
in een boom slaat. Mijn bladen liggen klaar, ik heb er dertig nat gemaakt. Vooruit,
aan de slag! De een na de ander gaat over het inktveld en wordt in grote haast nog
min of meer stevig aangedrukt door mijn vlakke handen; en daar liggen ze al over
de grond. Ik vernieuw de inkt en beklodder ook de planten ermee. Ik verander vlug
hun
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plaats op het inkttapijt, of ik pak ze weg en dan neem ik hun spoor op: afdrukken
van afdrukken. Ja zelfs zodra ik het blad eraf heb genomen druk ik het op een ander
vel, ik maak kopieën van afdrukken. Ditmaal is het ritme versneld, tot een razend
tempo opgevoerd. Ik houd niet eerder op voordat de inkt uitgewerkt is - het wordt
al bleker en bleker en ik vang in allerijl de laatste stuiptrekkingen op - daarna is er
niets, geen spoortje meer te bekennen: nu wordt het tijd mijn vangst eens te bekijken.
De inkt droogt gelukkig heel snel.
Dag in dag uit wordt de ceremonie met meer of minder sukses herhaald. Elke
nieuwe inktlaag veroorzaakt een eigen systeem van tekens en leidt tot een produktie
van afbeeldingen die tot eenzelfde familie schijnen te behoren. Al naar het ogenblik
vertonen de afdrukken onderling toch grote verschillen en stapelen de ene verrassing
op de andere. Er zijn ook tijden van stilstand waarin ze op een merkwaardige wijze
constant blijven; mijn inkttoestel functioneert dan met de koppigheid van een
stempelkussen: zes, zeven, acht afdrukken - ik haast me, hen op te vangen - volgen
elkaar, soms bijna geheel identiek en ik zou er zeker meer van kunnen maken als
ik er niet eerder dan deze genoeg van kreeg. Ik doe er dan nog eens inkt op en de
toon verandert meteen. Het komt wel voor dat ik wat krantesnippers, wat draadjes
garen of korreltjes fijn zand op de plaat strooi, die naderhand verhogingen vormen
in de opdrogende inkt; de laag waarop de nietige plantjes geworpen worden - ik
varieer dikwijls hun opstelling en ik ververs ze steeds - voedt zich zodoende met
verborgen bronnen, met oneffenheden die over het algemeen op een volkomen
onvoorziene wijze meespelen - helemaal niet zoals je gedacht had en vooral niet
als je het verwacht. Een bepaald element, waarvan de plotselinge verschijning op
mijn afdrukken mij intrigeert, is afkomstig van een op die wijze aangebracht gruisje,
dat op zijn kans wachtte.
Ik leg soms twee afdrukken op elkaar, of door de verse afdruk onmiddellijk opnieuw
af te drukken, maar in een andere richting of door een oudere druk te gebruiken die
me geschikt lijkt en die ik voor dat doel - bij elk geval weer anders - al dan niet
bevoch-
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tig om hem wat paarlustiger te maken. In andere gevallen leg ik twee afdrukken
naast elkaar in plaats van op elkaar op hetzelfde blad, zodat ze zich met elkaar
verbinden en elkaar voortzetten.
De meest uiteenlopende dingen laten zich in mijn net vangen; dit moet ik nader
toelichten. Nu vang ik bijvoorbeeld een troep ruiters, straks een theatraal bewogen
wolkenstoet. Ik meen terloops te moeten wijzen op het zeer bewogen en dramatisch
aandoend karakter waarmee de meeste beelden bezield zijn; het houdt ongetwijfeld
verband met de jachtige bewegingen waartoe ik door deze techniek, waar een
koortsachtige snelheid van handelen bij te pas komt, gedwongen word. Ik zal een
luchtig dansje van een heester verschalken, sarabandes van slagschaduwen,
mineraalkristallen, vogel-fossielen, zeebodems met wier en anemonen, en door de
wind getekende zandvlakten. Maar vaker nog - en dan krijgt het spel eerst zijn volle
betekenis - zijn het dubbelzinnigere werkelijkheden dan deze, feiten, die zowel bij
het ene als bij het andere, zo van elkaar verschillende, register zouden kunnen
behoren en die op een zeer aangrijpende wijze verduidelijken wat deze registers
gemeen hebben, hoe toevallig en broos hun specifieke karakter eigenlijk is, dat
steeds op het punt staat te veranderen. Een bepaalde prent lijkt evenzeer bereid
om een doorploegde grond of een samengebalde, dreigende lucht weer te geven
als een onweer of de dromerij van degene die er naar kijkt; het lijkt alsof zij tussen
het een en het ander in staat. Sterker nog: tussen iets dat een uitgesproken fysisch
karakter heeft zoals, laten we zeggen, een lommerrijke weg, en iets dat dat in veel
mindere mate bezit, zoals de beweging van een windstoot, of zelfs nog minder: het
verloop van een droom of een emotie. Het zijn deze verwarrende onzekerheden,
deze aarzelingen tussen begrippen, waarvan wordt aangenomen dat ze totaal
vreemd aan elkaar zijn en waarvan de op deze wijze plotseling aan het licht
gebrachte sterke verwantschap (die zo formeel opgetekend wordt in een konkreet
beeld) anders zelfs niet denkbaar leek, die het eigenlijke doel van mijn proeven
uitmaken. Het gaat om een, laat ons zeggen, filosofische behandeling, of een
poëtische (dat is hetzelfde; filosofie is nooit iets anders geweest dan lood-
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zware poëzie) die bestaat uit het weer tot elkaar brengen van de verst uiteenliggende
werkelijkheden, in een zeer manifeste en overtuigende vorm, en uit het uitlokken
van alle verschuivingen hiervan van het ene vlak in het andere, van het ene rijk in
een ander, zodat elke werkelijkheid op ieder ogenblik een ander kan worden,
onverschillig welke. Mijn installatie werkt als een machine die de naam van de dingen
opheft, die de afscheiding neerhaalt die de geest tussen de verschillende objekten
opricht, tussen de verschillende systemen van objekten, tussen de verschillende
samenstelsels van feiten en dingen en de verschillende vlakken van het denken,
een machine die de hele orde, die de geest had ingesteld in het bouwwerk der
verschijnselen, door elkaar gooit en met één slag alle gebaande wegen wegveegt,
een machine die de rede een zware nederlaag toebrengt en die alle dingen weer
hun plaats geeft in de dubbelzinnigheid en de wanorde.
Mijn kleine, in inkt verdronken, grassprietje wordt een boom, een spel van licht
op de aarde, een fantastische wolk in de lucht, een draaikolk in het water, een
ademtocht, een kreet, een blik. Alles vermengt zich, alles loopt door elkaar. Dit zijn
de wonderen van mijn spel, waardoor het me zo buitengewoon boeit.
Eén van de begrippen, waarvan de gegrondheid door dit spel het meest in twijfel
wordt getrokken, is dat wat we gewoonlijk een wezen noemen en dat wat het
onderscheidt van een feit. Ik denk dat niemand zal ontkennen dat een vogel, een
boom, een graspol, een wolk desnoods - toch allemaal dingen die van korte duur
zijn en een min of meer veranderlijk uiterlijk hebben - wezens zijn. Dat stukjes van
elementen - een sprietje uit de graspol, een blad van de boom - als wezens kunnen
worden beschouwd, daar valt niets tegen in te brengen. En dat geldt ook voor een
keisteen, een berg, een zandkorrel; niemand zal betwisten dat de adem des levens
zowel in een mineraal als in een plant of een dier huist en wie daaraan twijfelt hoeft
maar aan het veelvlakkige kristal te denken waar de rots met heel zijn wil naar toe
streeft en wat hij ten slotte ook worden zal. Op die manier komen we er gemakkelijk
toe - hoewel niet zonder een lichte aarzeling - ons begrip van wat het woord wezen
behelst uit te breiden tot be-
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paalde elementen, die niet geïsoleerd zijn en goed opgesloten binnen hun contouren,
zoals een blad van een boom of een kristal, maar die continu zijn en die geen vaste
vorm, noch een vaste kwantiteit hebben, zoals steenkool, metaal en water. Maar
wat te zeggen van het kortstondige en bewegende wezen - de golf die maar voor
een ogenblik op het grote zeeoppervlak gevormd wordt: is dat een wezen? De kolk,
die ontstaat op een punt waar de rivier minder diep is, is dat een wezen? Is het niet
genoeg voor het bestaan van een wezen, dat er ergens een wil - ja zelfs een duistere
en wankele wil - op een willekeurig punt van het levenloze verschijnt, al was het
maar voor een zeer korte tijd? Is de schaduw van een wandelaar een wezen zoals
de wandelaar zelf er een is? Zijn de stappen van de wandelaar of de wandeling zelf,
zijn dat wezens? Waar loopt de grens tussen het wel en niet recht hebben op de
naam wezen? Als we er eenmaal toe overgaan deze weg in te slaan, zal weldra
blijken - en de door onze afdrukken voortgebrachte beelden zullen dan in betekenis
toenemen - dat de golf van de oceaan, de kolk in de rivier, wezens dus, die snel
evolueren, zich snel transformeren en snel verdwijnen - zeker sneller dan het polletje
gras of de menselijke persoon - niet alleen op het moment, dat hun ontwikkeling de
grootste omvang heeft bereikt, het onderwerp van onze aandacht moeten zijn (dit
is het ogenblik waarop hun eigen wil het hevigst op tegengestelde krachten stuit,
want elk wezen wordt gevormd door een tegenwerkend streven) maar ook en vooral
op het moment van hun ontstaan, zelfs vóórdat ze een duidelijk te onderscheiden
vorm hebben aangenomen, als zij nog niet meer zijn dan een punt waarin zich een
zwakke wil begint te concentreren. In deze eerste ochtendschemering van hun
loopbaan ontroeren ze mij het meest, zelfs als ze dadelijk in hun groei belemmerd
worden en weer uitgewist zijn voordat ze goed zichtbaar hebben kunnen worden.
Dat aarde, lucht, elk willekeurig element, krioelt van dergelijke wilskernen, die
onophoudelijk in groten getale op elk punt van het element opdoemen om plotseling
uit te doven en iets verder weer te ontbranden, zoals men het licht eindeloos in het
kabbelend water ziet flonkeren als de zon erin weerkaatst
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wordt, dat het wezen - met een min of meer zwakke levenswil als een larf, - in zo'n
onmetelijk aantal de materie bevolkt die wij voor levenloos hielden, dat de plaatsen
die wij leeg waanden zo tintelen van leven als het hart van een grote stad - dat alles
wordt ons tijdens onze proeven uitentreuren herhaald.
O, wat zijn we nu van het rechte pad van een technisch verslag afgeweken om
op de spookachtige wegen van de metafysica terecht te komen! Het was misschien
beter geweest deze ideeën niet onder woorden te brengen - tenminste niet hier maar wat kon ik anders doen? Wordt niet dit hele inktwerkje tot in de kleinste
technische handgrepen bevloeid door het bloed der metafysica? En kan men zich
trouwens nog een kunstvorm denken - met wat er in deze tijd wordt verwacht van
kunst - waarbij niet de metafysische opvattingen van de kunstenaar in het geding
worden gebracht? Wat zou de waarde zijn van een kunstwerk waarvan niet ieder
klein onderdeeltje - het minste lijntje - in het grote geheel, in één slag heel de filosofie
van de kunstenaar zou insluiten? De schilderkunst, een taal die zoveel rijker en
genuanceerder is dan die van het geschreven woord, een geconcentreerde taal,
waarmee alles zeer snel kan worden uitgedrukt, een volle taal waarmee de meest
uiteenlopende (ja zelfs tegenstrijdige) gedachten in één enkel beeld kunnen worden
gezegd, deze kunst is stellig een uitdrukkingswijze die het best in staat is de filosofie
weer te geven zonder haar al te veel te verarmen of te verdraaien, mits men er een
beetje mee weet om te gaan; en daarom doe ik er verkeerd aan - ik houd er dan
ook meteen mee op - in deze gebieden door te dringen met zulk ongeschikt schoeisel
aan mijn voeten als dat van deze woordenrijke verhandeling. Terug naar ons
drukkerijtje.
Ik kan niet ontkennen dat de verkregen beelden me meer plezier bezorgen
wanneer ze twijfelachtiger zijn, wanneer de door het netwerk van vlekken
gesuggereerde voorwerpen dubbelzinniger zijn. Dit effect van dubbelzinnigheid
wordt zeer zeker nog verhoogd door de overvloed en de precisie van de fijne
grafische details, waar de hier toegepaste stempeltechniek in uitblinkt. Zulk een
weelde aan details brengt de geest ertoe het bestaan der objekten (of feiten, of
wezens) die in het beeld, hoe vormloos
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ook, worden opgeroepen, voor onbetwistbaar te houden. Hetzelfde effect van
dubbelzinnigheid wordt nog versterkt door het uitermate dwingend karakter der
lijnen, dat waarschijnlijk te danken is aan het vlugge en bruuske van mijn techniek.
Zonder enige twijfel worden de meeste afdrukken bezield door een onstuimige
beweging, zoals die van de bliksem in een onweersnacht (deze beweging geeft de
beelden in mijn ogen een lyrisch karakter en heeft een opwindend effect op mij) en
het gevoel van verwarring, dat van het onzekere karakter der beschreven objekten
uitgaat, wordt er in hoge mate door versterkt.
De ongedwongen en zelfverzekerde wijze, waarop de dingen zich aftekenen,
overtuigt ons ervan dat de afgebeelde objekten (ondanks hun vorm die toch ook
weer zo onduidelijk is) zonder enige twijfel bestaan. Het bewijst hun aanwezigheid
als een vaststaand gegeven, dat ons meer en meer perplex doet staan tegenover
het raadsel van hun werkelijke zijn. We ervaren zelfs iets dat bij nader inzien
enigszins zonderling lijkt; namelijk dat hun aanwezigheid aan hun natuur voorafgaat,
dat deze aanwezigheid van meer belang is dan hun eigenlijke natuur.
Inderdaad kan men zich afvragen of het eigenlijk wel objekten zijn - bezielde
objekten, zou men zeggen bij het zien van hun grillige en dansende bewegingen of slechts oneffenheden in het oppervlak, zoals kleine inzinkingen, voren of spleten,
verrast in een onbekend stadium van hun wording. Ze zien er ook dikwijls meer uit
als kogelbanen, die plotseling door het beeld schieten, dan als echte voorwerpen.
Hoewel de aan het beeld toegeschreven voorstelling onbepaald is (al sta ik nu
tegenover een stuk grond, een landschap, of tegenover een of ander element) toch
krijg ik bij het bekijken van de prent sterk de indruk bij verrassing een afbeelding
van geheime feiten, ongekende beginstadia van de wording der dingen, te betrappen.
Ik heb het gevoel aanwezig te zijn bij een belangrijke openbaring, wat betreft hun
innerlijk aspekt. Een illusie, dat gevoel? Goed, dan maar een illusie, maar die is in
elk geval bij machte om mijn geest open te stellen - hij is het niet meer - voor zeer
suggestieve vergezichten.
Ik geef toe dat de zeer speciale wijze van afdrukken die de beel-
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den op mijn papier vertonen (ik bedoel: het indrukwekkende uiterlijk van
rechtstreekse, als het ware op heterdaad betrapte, stempelingen) zeer sterk op mij
inwerkt. Ze hebben de allure van beelden die door de elementen zelf voortgebracht
werden, rechtstreeks, zonder tussenkomst van een medium, de allure dus van een
primordiaal-onmiddellijk beeld, dat vrij is van elke vervalsende bewerking, van elk
begin van een interpretatie, volstrekt ruw, en ze hebben hetzelfde gezag dat de
portretten heiligt, die kinderen van elkaar maken in de sneeuw of de afdrukken in
het zand, achtergelaten door onbekende mensen of wilde dieren, en in het algemeen
alles wat behoort tot het rijk der sporen, tot een rijk waar het fossiel koning is. Ik
moet er, tussen haakjes, wel aan toe voegen dat ik misschien meer dan wie ook
gevoelig ben voor verschijnselen waarbij alle menselijke tussenkomst uitgeschakeld
is; dit is het gevolg van een zeer persoonlijke geestesgesteldheid, die me ertoe
brengt, geheel in tegenstelling tot wat gewoonlijk gebeurt, aan het menselijk wezen
minder intelligentie, minder kennis, minder macht dan aan andere wezens van de
fysische wereld toe te kennen, ja zelfs minder dan aan diegenen die men gewoonlijk
geneigd is buiten beschouwing te laten op dit gebied, zoals bijvoorbeeld planten of
stenen. Ik kan me niet losmaken van de voortdurende indruk dat het bewustzijn, dit
voorrecht waarop de mens zo trots is, alles verwatert, vervalst en verarmt, waar het
tussenbeide komt, en ik voel me het zekerst van mijn zaak als het bewustzijn niet
aanwezig schijnt te zijn. Ja, op elk gebied ben ik verzot op natuurlijkheid,
De waarde van deze ongerepte sporen wordt zeer zeker aangetast, zodra ik
probeer, - iets waartoe ik dikwijls geneigd ben - het beeld een weinig te verrijken
door middel van mijn penseel of, vooral, door delen van verschillende afdrukken,
aan elkaar te zetten, zoals ik dat een tijdje geleden nog op grote schaal deed en
waarover ik nu eigenlijk zou moeten spreken. Het bevalt me dan ook steeds beter
om de eerste afdrukken in hun maagdelijke staat te laten en geen enkele retouchering
aan te brengen, al zijn ze nog zo vaag en summier. Ik geloof zelfs dat ze me meer
stof tot dromen geven wanneer ze vaag en summier zijn.
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LE PIED DU MUR, 1955
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BAIN DE PIED, 1954
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CHEVALIER CAPARACONNÉ, 1954
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LE PIN PARASOL, 1954
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J. Bernlef
Zes gedichten
Herinnering
Huid na huid pel ik af
en ik huil als iedereen
omdat iedere huid anders ruikt
en met het geluid van stof uiteenvalt,
zo besluipt de een de ander.
Vol zachtmoedige moorden is het gezicht
dat nu bloot is (niet dood). Al lijkt het
van steen op de schouders te staan
de mond heeft de woorden
het lichaam dat van de ander
nog maar nauwelijks verlaten.
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De tuinen van Gaudí
Kinderen rijden graag op rode driewielers
door de tuinen van Gaudí
en kijken over hun stuur gebogen
naar zijn kerk: de Sagrada Familia
die struikelend ten hemel stijgt;
niet als een martelaar
behangen met spieren en geleend bloed
maar als een echte gek
een metronoom in de linkereen bepoederd oog in de rechterhand.
Niemand hoeft bang te zijn in de tuinen van Gaudí
die de blote rug van Barcelona
bedekt heeft met pluizende kruizen.
Niemand hoeft te verdwalen
in zijn ronde gebaren.
Starend naar bleek porselein
sleten de tonen van de pianola
en brak de zon zijn stralen tot mozaïek.
Niemand hoeft te sterven als standbeeld in de tuinen van Gaudí
noch te leven met een mond vol hars
maar zoals de ligging dit aangeeft:
tussen uitzicht een aanzicht geklemd
bouwend uit dromen een bewoonbaar huis.
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Afvaart
Ik veil die woestijn van mij,
meubels opengeklapt als insektenvleugels
mensen verdroogd in potsierlijke gebaren
en tussen alle woorden zand.
Een zon wordt schutterig langs de horizon getrokken
Hup hier staat de sfinx van mijn wijsheid, Te Koop
Daar ontspringt de borrelende blauwe bron der inspiratie.
Als een fata-morgana (of een droom)
bouw ik op brakke grond een bos van kamerschermen
en rekruteer uit mijn vrouw de maan.
Lezer, het is altijd inventarisatie die mij drijft:
de droom is niet echt,
de woestijn maar gehuurd
en wat valt er te verbergen achter kamerschermen?
Een vreemd beest moet ik zeggen
dat het liefst zichzelf ontbloot
tot het op de rand van dood
in het eigen skelet kan lezen:
Zoals honger aan voedsel denkt
zijn er streken waarvan een reiziger droomt
wit op de landkaart maar plotseling herkend
in een stem zingend in de keuken,
iemand die oefent op een piano,
een spreker die even zijn woorden vergeet.
Uit die fragmenten ontstaat langzaam
de kaart waarmee hij op een dag afvaart,
nagewuifd door een hondje, een melkboer en een mooi oud vrouwtje.
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Ballade voor Stan Laurel
Zijn gezicht vult het dal met witte wolken
Vlug krabbelt de vis op de kant
Snel springt de spiegel in het beeld
Dampende droogte in het water, zwemmende sterren
In het land van de lucht.
De kapitein staart verbaasd naar zijn schip
Hij zelf is het ontdekte land
Wit (want zichzelf vergeten)
Steekt hij de lamp aan met zijn neus
Brandt zich
En blaast zijn neus uit.
Het dal vult zich met witte wolken
De kapitein is op zoek naar zijn neus
‘Neus is een neus en Neus is geen lamp’.
Zijn wijsvinger groeit, het gezicht rimpelt weg
In het water sluit zich de vis Verfrissend
Begint het te regenen op het kurkdroge land,
En de sterren staan zilver en zichtbaar daarboven
Want de wolken zijn weg.
De kapitein staat op de brug van zijn schip
Dit is mijn neus, zegt hij, en dat is mijn schip.
Snuit uw lamp!
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De melkboer en het meisje
De melkboer die zingend en morsend driehoog met zijn emmers rent
verrast haar dove bed.
Stil ligt zij daarin als een ei.
Hij kijkt,
en staat roerloos als een ademloze geiser in de kamer.
Zij slaapt - dit had hij niet verwacht - als de nacht
rustig zonder licht in haar ogen
haar haar als een zachte hand rond haar hoofd
haar mond verward in een woord.
Hij herkent de wereld met een donker armoedig gat in het midden.
Trillend steekt hij zijn witte handen naar haar uit en gilt
twee dromen samen.
Als jij ontwaakt in een mist van melk en merels
de bomen zich buigen als kleuters door het kozijn
hoor je zijn emmers verweg nog kletteren
en overal, overal, vind je die dag zijn sporen.
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Voorbijganger
Misschien dat het ongelofelijke
- een kind dat verdrinkt in een glas bier steeds minder ongelofelijk wordt.
Dat lippen elkaar ondergronds kruisen
en knarsetandend fluisteren;
Een mier, een ander dier
zit in de zon een plan te maken;
In een rij binnenstebuiten gekeerde huizen
zit mijn moeder te breien aan een pullover voor mij
toen ik tien was (of ben),
het een sluit het ander niet uit
nu men het geluid met een knal tot stilte brengt
en straks het Echt terugstopt in zijn doos
wordt de voorbijganger
die om de hoek verdwijnt
een bijna komische figuur.
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Peter Schat
Kanttekeningen bij Votre Faust
Le monde existe pour aboutir à un théâtre Mallarmé
De Franse schrijver Michel Butor en de Belgische komponist Henri Pousseur hebben
in tijdschriftvorm het libretto gepubliceerd van een ‘Fantaisie variable genre opéra:
Votre Faust’. In de Nederlandse versie verschijnt hier het eerste deel ‘De proloog
het theater betreffende’, en ‘De proloog in de hemel’. Van het gehele werk zullen in
verschillende tijdschriften meerdere versies worden gepubliceerd: er zijn verschillende
versies, in waaiervorm voorzien.
Door het publiek op kardinale punten over het verloop van het stuk te laten
beslissen, kan het werk namelijk bij iedere uitvoering een andere richting inslaan,
en dus een andere ontknoping vinden.
Op verschillende manieren kan het publiek zijn wensen duidelijk maken: door een
stemming aan het eind van de proloog, door het afvaardigen van een
vertegenwoordiger die in de handeling ingrijpt, of door met lawaai de spelers te
overstemmen.
Zo beslist het publiek of Henri, de komponist die van de theaterdirekteur de
opdracht ontvangt een Faust-opera te schrijven, met of zonder Maggy naar het
marionettentheater zal gaan. Of hij per trein, of per boot zal reizen. Enzovoort. Voor
iedere ja-nee beslissing zijn dus andere versies geschreven, telkens in een ander
tijdschrift te verschijnen, waardoor ook de publikatie zich als een waaier ontvouwt.
De handeling van de akteurs is uiterst alledaags en vermijdt
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ieder dieper psychologisch konflikt. Zij zou niet a-faustischer kunnen zijn. Het
springende punt is: zal Henri die Faust-opera schrijven of niet. Tegen het slot van
althans deze versie, bekent hij, dat hij toch maar liever niet een Faust-libretto kiest,
waarop de direkteur zegt dat het kontrakt dan niet meer geldt. Er wordt champagne
geschonken en ze gaan in alle vrede uit elkaar.
Op de achtergrond van deze handeling zingen en spreken vier zangers (begeleid
door enkele instrumenten - allen op aparte kleine podia) teksten, die soms zijdelings,
maar dikwijls in het geheel niet op die handeling betrekking hebben. In het tweede
deel worden zij nog aangevuld met een geluidsband waarop straatgeluiden,
stemmen, gespreksflarden en dergelijke zijn vastgelegd. Het dekor is een filmprojektie
van bijvoorbeeld een trein, een boot, een vliegtuig; er wordt nogal wat gereisd in
het stuk. De belichtingen en de bewegingen zijn met grote precisie gekomponeerd.
Ieder element, zij het handeling, zang, instrumentale muziek, geluidsband, soms
belichting, dekor, of publiek, is van tijd tot tijd volledig autonoom. Zij vervullen ten
opzichte van elkaar slechts in enkele gevallen een illustratieve funktie, en ontwikkelen
zich verder op een eigen niveau.
Alleen de mathematische konstruktie, die aan het werk ten grondslag ligt, houdt
alle elementen bij elkaar. Deze konstruktie is niet in psychologisch-associatieve zin
functioneel maar alleen in de zin van ‘materiaal-montage’. Met het openlaten van
de betekenis, van de ‘richting’ van al deze elementen beogen de auteurs wellicht
een vrijmaking van de associaties van de toeschouwer zélf.
Van daaruit zou ook de vormbepalende betekenis van de publieke beslissing te
verklaren zijn. ‘Votre Faust’ immers impliceert een andere instelling van de
toeschouwer dan bijvoorbeeld bij een ‘Mon Faust’ van Paul Valéry.
Wellicht typisch voor een post-freudiaanse mentaliteit is de eliminatie van de angst
en de dreiging in dit spel. Een goed voorbeeld daarvoor is de ironische werking van
het slot van dit eerste fragment, waarbij de publieke stemming wordt vooraf gegaan
door een ‘invocation aux esprits’, die uiteraard door
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niemand au sérieux genomen wordt, althans niet in magischreligieuze zin. Zo
verschijnt tegen het eind van het spel het spook van Maggy. Men biedt haar echter
een glaasje champagne aan en allen drinken op haar gezondheid. Het gehele werk
lijkt een konsekwent volgehouden Verfremdungseffekt.
Door het op losse schroeven zetten van angst en bezwering wordt de mogelijkheid
om de toeschouwer ‘innerlijk’ (dat wil zeggen door psychologische identificatie) bij
de handeling te betrekken vrijwel uitgeschakeld. In plaats daarvan wordt van hem
een vrijwillig aanvaarden van enkele spelregels gevraagd.
Psychologische taboes worden niet opgebouwd en daarna als katharsis
doorbroken; de enige taboes zijn die van de vorm van het spel: de ja-nee beslissingen
van het publiek werken op de konstruktie in als programmerings-impulsen op een
computer.
Het spel draait niet zozeer om de ‘Entmythologisierung’ van Faust - de
prometheïsche hel- en hemelbestormer bij uitstek - als wel om de beleving van een
nieuwe mythologie: die van de ‘homo ludens’.
De ontwikkeling van de opera is bij de Wozzeck van Alban Berg tot een voorlopig
eindpunt gekomen. Een van de opvallende kenmerken van de Wozzeck is de
alledaagsheid van het onderwerp en het afzien van iedere stilering van de tekst.
Büchner's uitgangspunt was dan ook een krantebericht. Het dagelijks leven wordt
samengeperst, verdicht tot theater, zoals Mondriaan de wanden van zijn atelier
schilderde als zijn doeken.
In deze lijn liggen ook de flarden en brokstukken alledaagsheid die steeds weer
in Votre Faust opduiken, en die kontrasteren met bijvoorbeeld de miniatuur-faust,
in het tweede deel (het marionettentheater) gespeeld wordt, en waarbij de tekst op
rijm staat.
De enige definitie van een opera waaraan Votre Faust nog in de verte herinnert
is die van G.B. Shaw: ‘Een opera is de geschiedenis van een sopraan die met een
tenor naar bed wil en een bariton die dat verhindert’, met dien verstande dat de
zangers bij hun polyglotte amoureuze ontboezemingen (goddank) onbeweeglijk
blijven staan, en dat het avontuurtje van Henri met Maggy inderdaad niet zo op
gang wil komen.
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Michel Butor / Henri Pousseur
Uw Faust-Votre Faust
Fantasie in operastijl met variatiemogelijkheden
Eerste deel
Vertaling Eefke Cornelissen
Proloog het theater betreffende
Het geïntrigeerde publiek - talrijk naar wij hopen - vult langzamerhand, kletsend, de
zaal. De dames gaan zitten, schikken hun stola's, maken beweginkjes met de hals,
kijken rond, elkaar herkennend en toeknikkend. De heren drukken elkaar de hand en
kopen programma's die ze doorbladeren.
Op het toneel, voor het doek, enigszins naar links, staat een zwart houten blok dat
gelijkenis vertoont met een leraarstafel, erachter ziet men de rugleuning van een stoel.
Drie gongslagen.
De theaterdirecteur, in rok, komt links op en verzoekt Henri - donkerblauw
wandelkostuum, aktentas in de hand - hem voor te gaan en op de stoel plaats te
nemen. Laatstgenoemde opent zijn tas, haalt er enige velletjes papier uit die hij
zorgvuldig neerlegt. Met een handgebaar verzoekt de directeur om stilte.

DE DIRECTEUR

Dames en heren, aangezien de muziek van ons nieuwe stuk bepaalde
eigenaardigheden vertoont, hebben wij gedacht dat het wel interessant zou zijn
enige uitleg te krijgen over de huidige problemen van deze zo boeiende, maar voor
sommigen onder ons misschien enigszins verwarrende kunstvorm.
(glimlachje).

Onnodig de heer Henri aan u voor te stellen; u heeft waarschijnlijk wel een van zijn
briljante artikels gelezen, altijd daar waar de strijd 't heetst is, zeer strijdvaardig,
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zeer uitdagend, zeer... suggestief. Misschien heeft u zelfs wel een van zijn
opmerkelijke lezingen bijgewoond. Ik wil uw plezier niet langer uitstellen en geef
hem ogenblikkelijk het woord.
Terwijl de toeschouwers, een deel voorbereid, de anderen verrast en
hoogstwaarschijnlijk zeer geërgerd, onrustig beginnen te worden, commentaar te
leveren, het programma er op nakijken, beginnen de, verspreid in de zaal opgestelde,
luidsprekers een voorzichtig applausje af te geven. De directeur groet en gaat af.
Henri staat op en begroet op zijn beurt de zaal.

HENRI

Dank u wel.
(Hij gaat zitten en begint.)

Dames en Heren...
De tekst van de lezing van Henri is geschreven door Henri Pousseur. De zaallichten
doven geleidelijk. Na enkele zinnen bootst Henri het spreken alleen nog maar na. Zijn
stem is opgenomen op een band waarvan de geluidssterkte gelijk afneemt met de
verlichting. Weldra is de zaal geheel donker; alleen Henri staat in een zwak spotje.
Hij vouwt de handen.

HENRI

(tegen de achtergrond van zijn eigen stem die zacht voortkabbelt)

Wat een leven, een lezing hier, een lezing daar; de trein, 't vliegtuig, soms de boot;
nooit tijd om de plaatsen waar men langs moet te bekijken... En wat levert het op?
Altijd spreken over de problemen van de hedendaagse muziek, in plaats van ermee
bezig te zijn, echt te wérken. Wie komt er met een oplossing?
Er gaat een golf van onrust door de zaal.

HENRI

Ongewoon publiek vanavond.
De onrust in de zaal neemt plotseling toe. De lichten gloeien weer langzaam aan. De
lezing op de band gaat verder. De klanksterkte neemt langzamerhand toe tot zij op
de hoogte van de stem van de acteur is die haar opnieuw zorgvuldig imiteert. Als de
zaal helemaal licht is geworden, stopt de band en spreekt Henri de laatste woorden
van zijn voordracht uit. Hij staat op en groet het publiek terwijl hij zijn blaadjes bij
elkaar haalt. De luidsprekers barsten los in een applaus. Despot dooft. De
schouwburgdirecteur, goedgeluimd, komt weer op en feliciteert hem hartelijk.
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DE DIRECTEUR

Buitengewoon, beste vriend, buitengewoon! Ik ben ervan overtuigd dat ik, met u
hartelijk te danken en geluk te wensen de gevoelens vertolk van een ieder, die hier
aanwezig is. Ik hoop dat wij nog dikwijls in de gelegenheid gesteld zullen worden u
te horen. Nogmaals veel dank en bravo!
Hij drukt hem de handen, De zaallichten gaan snel uit. Van achter het doek komen
flarden muziek die overgaan in lang aangehouden tonen of trillers. De spot belicht
opnieuw de twee spelers. Henri rangschikt zijn papieren in zijn aktentas en sluit deze.

DE DIRECTEUR

Zeg eens, heeft u vanavond iets te doen? Heeft u misschien een ogenblikje de tijd?
Ik heb een plan, mede in betrekking tot u. Het is werkelijk afschuwelijk u op die
manier te zien doorgaan. Wat een leven. Een lezing hier, een lezing daar. De trein,
't vliegtuig, soms de boot... de spanning, die vermoeidheid, dat gemodder! Nooit tijd
om de plaatsen waar men langs moet te bekijken. En wat levert het op? Ik weet 't,
ik begrijp. En altijd over de problemen van de hedendaagse muziek in plaats van
ermee bezig te zijn, echt te wérken, zoals u 't zou kunnen, zoals u zou moeten. Ik
geef u de oplossing. Wilt u voor mij een opera componeren?
HENRI

Een opera?
DE DIRECTEUR

Trekt u dat niet aan?
HENRI

Dat zal niet een twee drie gebeurd zijn.
DE DIRECTEUR

U zult er alle tijd voor kunnen nemen.
HENRI

Maar wie zullen...
DE DIRECTEUR

Alle uitvoerenden die u nodig hebt zullen...
HENRI

Eerlijk?
DE DIRECTEUR

Eerlijk... plus al 't benodigde geld.
De zaal is nu geheel donker; ook de spot wordt zwakker.

DE DIRECTEUR

Maar er is één voorwaarde.
HENRI

Vanzelfsprekend.
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DE DIRECTEUR

Het moet een ‘Faust’ worden.
HENRI

Een Faust?
DE DIRECTEUR

Een Faust. Zou dat gaan?
HENRI

Daar moet ik over nadenken.
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DE DIRECTEUR

Kan ik eerstdaags bij u komen?
HENRI

Heeft u mijn adres? In orde!
Hierna gaan alle lichten uit. De directeur gaat af. Henri, in het donker, gaat weer zitten.

Proloog in de hemel
Het doek gaat op, het toneel is donker. Men ziet alleen de lampjes op de lessenaars
van de musici die een canon beginnen te spelen; zeer strikt en helder. Men vermoedt
- in het zwakke licht - dat zij verdeeld zijn over vier kleine podia. In het fond
weerkaatst een zwak schijnsel op een paar grote instrumenten: open piano, gong,
buisklokken, etc....
Hierboven nu verschijnen lichtvlekken van verschillende vormen en kleuren die
zich aaneenschakelen op precies dezelfde manier als waarop de canon zich
afwikkelt.

1
Na een ogenblik stilte wordt een decor zichtbaar, dat de binnenplaats van een
huurkazerne voorstelt. Het wordt geprojecteerd op een rechthoekig scherm, waarvan
men alleen maar op dit ogenblik de afmetingen ziet, boven het linkerpodium; veel
ramen, schoorstenen, antennes. Enkele maten piano en viool. Een spot verlicht het
blok waarachter Henri nog steeds zit. Hij vouwt een soort lessenaar uit, waar hij een
partituur op zet, en begint op deze ‘piano’ te spelen. (Hij maakt de bewegingen, de
pianist speelt) Men hoort ‘Hallo! Ha daag’. Viooletudes. Geluid van een hamerende
schoenmaker. Geklap met een deur. Gelui van tafelbel. Vlaag dansmuziek
voortgebracht door fluit, hobo en harp. Richard komt op. Tweed colbert.

RICHARD

Ik heb mijn schoenen ginds bij de schoenmaker gebracht. Gaat-ie goed? Je zou je
deur niet moeten laten openstaan. Wat speel je? Hij neemt de partituur op en bekijkt
haar. Tweede cantate van Webern. Pianozetting. Altijd hetzelfde. Jij hebt ook niet
veel keus!
Hij zet de partituur terug. Het orkest herhaalt de inleiding van
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het eerste lied (datgene wat de piano zojuist heeft gespeeld). Viooletudes. Geklop
van de schoenmaker. Een vocalise.

HENRI

Steeds ontdek ik er iets nieuws in. Zo bestudeer ik op 't ogenblik de verhouding
tekst-muziek; buitengewoon... Tussen twee haakjes, denk je eens in, gisteravond
heb ik in een theater een lezing gehouden teneinde een soort toneelstuk in te leiden;
welnu, de directeur heeft me een voorstel gedaan.
RICHARD

Bravo!
HENRI

Ik vraag me af wat daar achter zit. Hij zou me komen opzoeken. Ik heb geen flauw
idee. Het leek mij eigenlijk nogal vreemd.
RICHARD

Is 't waar!
HENRI

Hij geeft me de opdracht voor een opera.
RICHARD

Enorm! maar...
HENRI

Ik krijg er alle tijd voor en zoveel geld als ik wil; alles staat tot mijn beschikking.
RICHARD

Het lijkt mij beter dat nog eens precies na te gaan.
De viooletudes beginnen opnieuw. Henri begint ze aan de ‘piano’ te begeleiden. Ook de
schoenmakersgeluiden vermengen zich hiermee.

RICHARD

Heb je geen last van die oefeningen als je aan 't werk bent?
HENRI

Het stimuleert me juist.
RICHARD

Gelukkig maar voor je. Hoe ziet ze eruit, die violiste?
HENRI

Ik weet er niets van. Het komt uit een van de dakkamers van het andere huis.
RICHARD

Altijd hetzelfde.
De viool begint weer, (op z'n mooist). Men hoort een kerkklok. Een tweede spot gloeit aan
op de rechterverhoging, aldaar een zanger (bas) in grijs pak verlichtend, die op zeer
herkenbare wijze variërend het begin van de eerste aria van de tweede cantate van Webern
zingt: ‘Schweigt auch die Welt...’
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Henri zet de aria op de ‘piano’ voort.

RICHARD

Héla!
HENRI

Wat is er?
RICHARD

(na met één hand de aria op de ‘piano’ te hebben
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gespeeld)

Heb je dat gehoord?
HENRI

Hij komt bijna elke dag.
RICHARD

Geef je hem veel geld?
HENRI

Jammer genoeg, m'n beste kerel...
RICHARD

Dus omdat hij je steeds maar beluistert. Nou, nou...
HENRI

Wie weet?
RICHARD

Een opera...
HENRI

Hij stelt slechts één voorwaarde.
RICHARD

Ach, vanzelfsprekend.
HENRI

Het moet een Faust zijn.
RICHARD

Een Faust!... Mijn God... Waarom niet?
HENRI

Wat je zegt, waarom niet?
RICHARD

Ik ga er vandoor. We zien elkaar weer in het kerkcabaret. Of liever nog, ik kom je
afhalen. Je zult wel zien, zij is fantastisch. Wie weet. Hij komt misschien ook.
De viooloefeningen beginnen weer.

RICHARD

Arme kerel, ik hoop dat je ervan verlost wordt; 't is een serieuze leerling. Ciao!
Een deur slaat. De schoenmaker hamert. Henri begint aan zijn ‘piano’ de motieven
te studeren die in de loop van het stuk gebruikt zullen worden. Uitroepen als:

‘Moeder!’ ‘Wat?’ ‘Kom hier!’ ‘Wees stil!’
Etensbel wordt geluid. Gedurende een lange frase van de piano glijdt de spot van
Henri naar de pianist die op het podium middenin links zit en die precies gelijk gekleed
is. Als de spot terugkeert naar Henri staat de directeur achter hem maar Henri heeft
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hem nog niet opgemerkt. Hij doet alsof hij een nieuwe frase speelt: de klank van het
instrument is deze keer volkomen veranderd door het slagwerk dat er aan toegevoegd
wordt. Henri doet een tweede poging, is dan van zijn stuk gebracht en houdt op.

DE DIRECTEUR

Ga door, ga door kerel. Werk je aan ons plan?
Henri staat op. Viooletudes.

DE DIRECTEUR

Blijf zitten. Is dat een van uw leerlingen die we hier horen? Gefeliciteerd! Een mooie
toon. Hoe oud?
HENRI

(die weer is gaan zitten).

Nee, ik ken haar niet.
Hij begint weer te spelen.
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DE DIRECTEUR

Wat gek, ik heb gebeld maar u heeft me niet gehoord. Daarom ben ik maar zo vrij
geweest stilletjes bij u binnen te komen. En dan, ziet u, als u de tweede helft van
uw reeks vóór de eerste plaatst, krijgt u dit:
De viool is plotseling opgehouden, De directeur speelt staande naast Henri de motieven
die in de loop van het stuk gebruikt zullen worden, in de aria's die met hem verbonden
zullen zijn.

DE DIRECTEUR

Als u haar in drieën deelt:
De pianoklank wordt steeds meer door het slagwerk aangevuld. Zodra het laatste
akkoord is aangeslagen beginnen opnieuw het hamergeklop en de viooletudes.

DE DIRECTEUR

We zijn het dus volkomen eens? U maakt die opera voor mij!
HENRI

Op welke termijn...
DE DIRECTEUR

Er is geen termijn. Ik zal wachten tot u het klaar hebt. Ik wil dat eindelijk eens in dit
tijdperk van de haast, in onze opgejaagde samenleving iemand als u de tijd kan
nemen, een werkstuk rustig kan laten rijpen...
HENRI

En de condities?
DE DIRECTEUR

Zegt u het maar: wat wilt u ervoor hebben? Nee, maakt u geen zorgen; u moet uw
hoofd er helemaal bij kunnen hebben, u moet niet steeds hoeven te rekenen. Ik zal
uw bankrekening van het nodige geld voorzien. Hoeveel staat er nu op? Niet bar
veel, stel ik me zo voor. U kunt vanavond als u wilt het saldo nog te zien krijgen. Ik
zal ervoor zorgen dat de rekening steeds op peil blijft. Bent u daarmee tevreden?
HENRI

Maar moét het een Faust zijn?
DE DIRECTEUR

Het moét een Faust zijn. Wat wilt u? We zijn toch wel verplicht rekening te houden
met de smaak en de wensen van ons publiek. En dan nog dit, luister:
(hij speelt enkele passages die Henri gespeeld heeft, maar de klank is plotseling
helemaal veranderd),

dat leent zich er zo goed voor! Laten we dat vieren. Kent u de kermis bij de haven?
Niet? Meent u dat? Eerst moeten we een paar handtekeningen gaan zetten, en
daarna neem ik u er mee naar toe. Je moet er eens uit, beste kerel. Het is een zeer
merkwaardige kermis; sommige
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kraampjes en vermakelijkheden zijn echt uit vroeger jaren. Er is daar voor u heel
wat te beleven. Je moet eens een luchtje scheppen, beste man. Laten we gaan.
Begin uw nieuwe leven. Ontspan u!
Deuren slaan, gebel we er klinkt, viooloefeningen, de schoenmaker hamert. De
tweede spot gaat weer aan en verlicht de bas die opnieuw zingt:

‘Schweigt auch die Welt...’
DE DIRECTEUR

(schreeuwend)

U wordt ook al achtervolgd door die oorverscheurende ellendeling. Zal men nu nooit
een verordening kunnen toepassen op dat soort mensen! Excuseert u mij.
De spot op de zanger dooft.

HENRI

Hé, hij was er nog.
DE DIRECTEUR

Welnu, de zaken zijn geregeld. Tot vanavond. Omstreeks vijf uur ben ik op mijn
kantoor. Loop eerst even langs uw bank als u zich wilt overtuigen. Succes met het
werk!
De directeur verdwijnt uit de spot. Henri blijft onbeweeglijk achter zijn piano zitten. Hij
slaat een noot aan. Men hoort

‘daàg’, ‘hé daàg’.
Een deur slaat. Viooloefeningen. Henri slaat een andere noot aan. De spot dooft
langzaam terwijl hij de lessenaar neerslaat; hij neemt zijn papieren bij elkaar en begeeft
zich naar het fond van het toneel. De piano en de viool spelen een strenge omkering
van wat ze aan het begin van de scène hebben gespeeld. Het scherm boven het
linkerpodium keert terug in het halfdonker. Er worden enkele maten gespeeld door
de piano, de viool, de fluit, de harp, de trompet, de tenorsaxofoon, de contrabas en
het slagwerk.

2
Op het derde scherm, middenin rechts, wordt een kermisdecor geprojecteerd: rad
van fortuin, kermistenten, enorme wimpels. Trompet, tenorsax, contrabas, piano en
slagwerk spelen enkele maten. Spot op de tenor in rok op het linkerpodium. Hij houdt
een paar clavas vast en roept: ‘guignol!’, begeleid door de musici die om hem heen
staan. Waarop de sopraan, alt en bas ‘O!’ antwoorden. Inmenging van de tenor.
Ontploffing, gelach, een
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botsing, een vocalise, deuntje van de draaimolen. De directeur en Henri komen links
op in een spot die hen volgt.

HENRI

U had gelijk om me hier mee naar toe te slepen; deze kermis is heel apart.
Een andere spot ‘ontdekt’ rechts Maggy (groene japon) en de prima donna (protserige
avondjurk) aan de arm van een souteneur (de acteur die Richard speelde, zijn tweed
jasje verwisseld voor een zwart leren vest. Enkele maten harp, fluit, hobo; ‘Gisteren
een vertederende leugen’ waarop de alt en bas ‘O!’ antwoorden.

DE DIRECTEUR

Daarginds staat die prima donna waarover ik u zojuist sprak.
Draaimolendeuntje, gelach, botsingen, een vocalise, ontploffing, gejammer, enorm
gebrul vanuit de haven die vlakbij is. De sopraan zingt:

‘Toon mij een jong boompje in gedachten...’
De directeur en Henri zijn bij de drie anderen gaan staan.

DE DIRECTEUR

Mevrouw!
PRIMA DONNA

Hé, u hier!
DE DIRECTEUR

Kent u Henri niet? De musicus?
PRIMA DONNA

Musicus! Hoe maakt u het?
HENRI

Mevrouw.
PRIMA DONNA

U heeft meneer al eerder ontmoet, dacht ik.
DE DIRECTEUR

Inderdaad. Hoe staat het leven, Dick? En...uw vriendin?
PRIMA DONNA

Maggie? Zij werkt in het kerk-cabaret.
DE DIRECTEUR

In het kerk-cabaret. Mijn beste mevrouw, mejuffrouw...
De spot op de acteurs dooft uit. Alle vijf zullen zich achtereenvolgens voor ieder
podium opstellen, dat dan verlicht zal worden. Op dit moment staan ze voor dat van
de tenor, die roept:

‘Marionettentheater’,
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begeleid door de instrumenten om hem heen.
Sopraan, alt en bas:

‘O!’
Spot op het derde podium, midden rechts, waarop de alt staat; korte, nogal diep
uitgesneden jurk, een paar castagnetten in de hand, omringd door fluitist, hoboïst en,
op het naburig podium, (uiterst rechts) door de harpist (alle
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drie in hetzelfde pak, zoals men dat soms in nachtclubs aantreft. Heel opzichtig.) Zij
roept:

‘De beroemde diorama's van Zijne Hoogheid De Graaf Van Parma!’
Na het woord

‘diorama's’
uitroep van de sopraan en bas, dan spot op het vierde podium rechts waar de bas,
met een paar clavas, roept:

‘Grandioze Bijbelse en geschiedkundige taferelen’.
Na het woord

‘geschiedkundige’
spot op het tweede podium (midden links) waar de sopraan in zwarte protserige
avondjurk, die sprekend op die van de prima donna lijkt, met een paar castagnetten
uitroept:

‘Het wassen-beeldenkabinet!’
Het toneel is nu voldoende verlicht om achterin voor de twee centraal geplaatste podia het
volgende te onderscheiden; de stoelen waarop de acteurs gezeten waren, een grote witte
jurk op een kapstok met twee lege kapstokken aan weerszijden, een roe waaraan hangers
met verschillende jasjes (men zou eveneens het vest, dat Richard in de vorige scène droeg,
kunnen herkennen) en een andere roe waaraan handmaskers zijn opgehangen.
Draaimolendeuntje, een vocalise, ontploffing, gelach, botsingen.
De directeur heeft de prima donna een arm gegeven, Henri heeft Maggy een arm
gegeven. Laatstgenoemden beginnen zich van de drie anderen los te maken. Het
geschreeuw, als marktlui die hun waar aanprijzen, houdt aan, onderbroken door het
orkest. Tenor:

‘Het bewogen leven en het verschrikkelijke einde van doctor Faust, begeleid door
zijn dienaar Guignol,’
Sopraan:

‘De Gratiën, de Schikgodinnen, de Wraakgodinnen,’
Alt:

‘De kwelling van Tantalus, de gier van Prometheus, de rots van Sisyphus,’
Bas:

‘Judith en Holophernus, Samson en Dalila, David en Goliath.’
Henri gaat even van Maggy weg naar de drie anderen aan de andere kant van het
toneel.
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HENRI

Horen jullie dat? Ze geven een Faust.
DE DIRECTEUR

Een Faust!
Henri rent naar Maggy terug. Ontploffingen, botsingen, een vocalise, geschreeuw uit
de haven.
T

(Hierna worden de vier zangers aangeduid door de letters:
SAT

en
B)

Opgelet!
Henri en
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Maggy gaan naast de ‘Blok-tafel’ zitten. Hij zet rechts de stoel neer en nodigt haar uit
te gaan zitten. Daarna gaat hij er achter op het toneel een voor zichzelf halen.

HENRI

Denkt u eens in, de theaterdirecteur heeft me zojuist de opdracht voor een Faust
gegeven.
Ontploffing...

T

Het spel gaat beginnen!
De spot van de tenor komt op Henri en Maggy.
Applaus.

S

De faunen, de satyrs!
Een maat van het trio: harp, fluit, hobo. De tenor zingt in het halfdonker:

Einst hatt ich einen schonen Traum...
S

De dwergen, de reuzen en de nimfen!
A

De dood van Pompeüs!
De spot op de alt dooft. Applaus. Een maat van het trio.

B

De puinhopen van Jeruzalem.
T

en A

Oooo!
De spot op de bas dooft. Applaus. Een maat trio. De alt zingt in het halfdonker:

Once I had a lovely dream...
Ontploffing.

T

Eén!
Geschreeuw uit de haven. Botsingen, gebrul, draaimolendeuntje.
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HENRI

Waar zijn ze heen gegaan?
MAGGY

Ik zie ze niet meer.
Een maat trio. De bas in het halfdonker zingt:

Ieri un'amabile menzogna...
Ontploffing.

T

Twee!
A

Eins!
S

De griffioenen, de arimasphen, de sphynxen en de sirenen!
Ontploffing.

T

Drie!
B

Una!
A

Zwei!
Ontploffing.

T

Vier!
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A

Drei!
B

Due!
Draaimolendeuntje...

A

Neen!
T

en B

Oooo!
Een maat trio.
De bas zingt M'ha mostrato un bel albero in sogno...
Draaimolendeuntje...

T

Kom!
A

Neen!
Inmenging van de sopraan, die roept:

De Centauren, de Pigmeeën, de Menshaaien, de Bosnimfen en de Phorkiaden...
T, A

en B

Oooo!
Applaus. Ontploffing.

T

Vijf!
A

Vier!
B

Tre!
T

One or two?
B

Komme!
A
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Nein!
T

Vieni!
A

Basta!
Ontploffing.

T

Zes!
A

Fünf!
B

Quatro!
T

Three!
B

Hello darling!
A

Never!
T

Bravo!
A

O nee!
B

Bravo!
A

Nee... nee!
Een maat trio. Draaimolendeuntje. Geschreeuw uit de haven...

HENRI

Trekt geen enkel stuk u aan?
MAGGY

Een andere keer.
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Geschreeuw uit de haven. Draaimolendeuntje. Een maat trio. De alt zingt:

I saw a young apple-tree...
T

Si!
B

Si!
T

Ja!
B

Ja!
A

Ja!
Onderbreking van de sopraan die roept:

De slangenbezweerders en de oorlogsgoden!
Plotselinge heftige onderbreking van de sopraan, van wie de spot dooft. Applaus. Alleen de
tafel met Henri en Maggy blijft verlicht. Een maat trio.
Polyphone behandeling van het couplet:

‘Gisteren een vertederende leugen’,
in het halfdonker door de vier zangers in vier talen gezongen. Ontploffing.
De directeur komt in de spot.

DE DIRECTEUR

Gefeliciteerd, beste kerel! Blijft u zitten, juffrouw. Ik heb een afspraak voor u gemaakt
met die zangeres. U moet maar eens zien. Maar ik denk dat ze wel zal voldoen.
Morgen om vijf uur. Bent u dan vrij? Mocht u om welke reden dan ook verhinderd
zijn, belt u me dan even, dan verzet ik het. Zij is me zeer welwillend gezind. Tot
spoedig ziens! Mejuffrouw...
Hij groet Maggy plechtig en verdwijnt uit de spot. Draaimolendeuntje. Botsingen.
De vier spots op de zangers gaan weer aan. Die van Henri en Maggy dooft.
Onderbreking van de tenor die roept:

Het bewogen leven!
Onderbreking van het gehele orkest.

S
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De spoken!
A

De dood van Pompeüs!
B

De puinhopen van Jeruzalem!
Zeer felle onderbreking.

T

Het verschrikkelijke einde!
Langdurig geschreeuw uit de haven. De trompet, de tenorsax, de contrabas, de piano
en het slagwerk, spelen een strenge omkering van de maten aan het begin van de
scène. Het scherm wordt
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donker. Gedurende enkele maten voegt de viool zich bij de andere instrumenten.

3
Op het linkerscherm, boven de tenor wordt het decor geprojecteerd uit de eerste
scène; op het rechterscherm, boven de bas, wordt dit beeld voort gezet.
Tussen de daken is een klokketoren waarneembaar.
Piano en viool spelen een paar maten. De schoenmaker klopt. Een deur slaat.

‘Goeie dag! - Ha, hallo!’
De viooloefeningen beginnen. Gelui. Viool houdt op.
Een spot verlicht de pianist en de sopraan die het begin van het eerste geestelijke
lied van Henri Pousseur zingt:

‘Veniet Domius et non tardabit...’
HENRI

(in het donker)

Nee, zó.
De pianist speelt de verkeerde passage. Spot op Henri die aan de ‘blok-piano’ zit en
de prima donna.

HENRI

We doen het nog eens over.
Henri doet alsof hij speelt. De zangeres alsof zij zingt.

S

Veniet Dominus et non tardabit...
De spot op Henri en zangeres is uitgegaan tijdens ‘Dominus’ en gaat weer aan na
‘tardabit’. De directeur is er ook bij gekomen. Op dat ogenblik dooft de spot op pianist
en sopraan. De schoenmaker klopt.

DE DIRECTEUR

>Dit is een van uw eerste werken, nietwaar? Ga door, ga door; ik ben dol op
kerkmuziek. Nochtans groet ik u mevrouwtje. Bent u er tevreden over?
Viooletudes.
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DE DIRECTEUR

Hé, uw leerling! Nou ja, uw inspiratrice. Zeg eens, vindt u dat niet erg hinderlijk?
Viooletudes gaan door. De schoenmaker klopt. Deuren slaan, een bel klinkt.

‘Mamma!’ ‘Wat?’ ‘Kom hier!’ ‘Hou je rustig!’
DE DIRECTEUR

Misschien kunt u zich beter ergens anders installeren, in een flat, bijvoorbeeld. Nu
hebt u er de middelen voor.
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Spot op de bas, die zingt:

‘Men zal vleugels en poten samenvoegen...’
DE DIRECTEUR

Vooral als die zich er in mengt!
Spot op de pianist die op de piano de frase van de straatzanger over neemt. Mime
van Henri.

DE DIRECTEUR

We krijgen de stilte na de storm. Ik zal het genoegen hebben u te kunnen beluisteren.
De spot op de acteurs dooft. De sopraan zingt:

Et illuminabit abscondita tenebrarum...
Gebel. Een vocalise. De spot op de acteurs gaat weer aan. Iedereen staat verbaasd
stil. Maggy komt op.

MAGGY

Mag ik binnenkomen? U was aan het werk. Wat spijt me dat. Trekt u zich maar niets
van mij aan.
De spot op de acteurs dooft. De sopraan vervolgt:

‘Et manifestabit se ad omnes gentes.’
De spot op de pianist en zangeres dooft; in het schemerdonker beginnen de
viooletudes weer, woedend begeleid door de slagen van de schoenmaker en het
gegooi met deuren. Klokgelui. Stilte... De spot op de acteurs gloeit geleidelijk aan.

MAGGY

Ik wist niet dat u ook kerkmuziek gemaakt had.
Geluid van een piano die dicht gedaan wordt.

HENRI

Genoeg voor vandaag.
Een paar maten van het trio. Spot op de bas die voor de tweede keer zingt:

‘Vleugels en poten zal men samenvoegen...’
MAGGY

Komt hij ook bij u? Iedere dag loopt hij langs mijn raam, maar hij zingt niet hetzelfde.
De spot op de bas dooft. Er begint een fijn stadsregentje te vallen.
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De viool begint weer.

‘Goeiendag!’ ‘Hallo!’
DE PRIMA DONNA

Mijn hemel, wat een weer!
HENRI

Ik zal u in de auto naar huis brengen.
MAGGY

Heeft u nu een wagen?
DE DIRECTEUR

't Geschenk van een bewonderaar, een Karmann...
HENRI

Ik ben zó terug.
DE DIRECTEUR

Mevrouw...
DE PRIMA DONNA

Tot gauw, Maggy!
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Henri gaat af met de prima donna. De spot dooft.
De piano en de viool spelen een omkering (exact) van de maten die de scène hebben
geopend. Het linkerscherm wordt donker, het rechter blijft verlicht. De violoncel, de
contrabas, en de harp voegen zich gedurende enkele maten bij de piano en de viool.

4
Op het scherm midden rechts, boven de alt, wordt het vervolg zichtbaar van het decor
uiterst rechts, met gevels van huizen. Het begint weer te regenen. Het orkest ‘schildert’
een industrieterrein. Klokgelui. De regen houdt op. De contrabas, violoncel, viool en
de harp spelen een paar maten. Spot op de bas die zingt:

Edele heren, schone vrouwen, zo mooi gekleed en zo opgewekt...
Begeleid door de tenor:

Ihr guten Herren, ihr schönen Frauen...
En de alt:

My good lords, you fair ladies...
Voetstappen. Verkeersgeluiden. Gespreksflarden:

‘En je weet niet eens dat ze het lef heeft gehad om mij te antwoorden... De stakker
heeft zoveel teleurstelling gehad met haar kinderen...’
Geluiden van het industrieterrein. Enorm geschreeuw uit de haven. De spot op de
bas dooft. Een andere spot tast de rechterkant van het toneel af. Af en toe verschijnen
Maggy en de directeur er in. Zij lopen naast elkaar en de muziek onderstreept hun
stappen.

DE DIRECTEUR

Kindje, ik weet dat je in Henri geïnteresseerd bent.
Vocalise.

DE DIRECTEUR

Ik begrijp het uitstekend, ik ben het namelijk ook.
De tenor fluistert:

Mijn lief, mijn liefje...
de alt fluistert:

Mijn liefde, mijn enige liefde...
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DE DIRECTEUR

Ik heb natuurlijk geen enkel bezwaar tegen een verhouding.
T

(geschreeuwd)

Smeerlappen!
DE DIRECTEUR

Zolang die tenminste niet nadelig...
S

(gespreksflard)

We waren nauwelijks van vakantie terug...
DE DIRECTEUR

Zolang die tenminste, hoort u mij, niet nadelig...
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Gelach, (uit het orkest)

DE DIRECTEUR

Later, zult u samen op reis kunnen gaan...
Tenor fluistert:

Mijn schat, mijn schatje...
De alt fluistert:

Mijn hart, mijn leven...
DE DIRECTEUR

Misschien trouwt u nog wel. Weet ik veel.
T

(geschreeuwd)

Vuilak!
DE DIRECTEUR

Ik ben bereid om de kosten...
S

(gespreksflard)

Hij is daardoor verplicht een andere baan te zoeken...
DE DIRECTEUR

Maar, op dit moment, zou ik liever hebben dat u hem een beetje met rust laat.
Spot op de bas die zingt:

Dat een feestdag voor zoveel anderen...
begeleid door de tenor:

So wohl geputzt... en de alt: A good deed...
DE DIRECTEUR

Hij heeft u waarschijnlijk verteld, dat ik hem de opdracht voor een opera heb gegeven.
De bas zingt:

...een oogstdag zij voor mij...
begeleid door de tenor:

Und backenrot...
en de alt:
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Will make you happy...
Spot op bas dooft.

DE DIRECTEUR

Het is een aanzienlijk werk, dat een enorm doorzettingsvermogen eist en u zou hem
niet te vaak lastig moeten vallen.
De tenor fluistert:

Mijn engel, mijn kleine engel.
De alt fluistert:

Mijn gek, mijn grote gek.
DE DIRECTEUR

Als u zo vriendelijk wilt zijn, ga hem dan alleen opzoeken als u er zeker van bent,
absoluut zeker, dat u hem niet stoort. En maak geen misbruik van zijn
vriendelijkheid...
T

(geschreeuwd)

Zuiplap!
DE DIRECTEUR

Ik denk zelfs dat hij u zeer erkentelijk zou zijn als u enige tijd weg zou kunnen gaan
opdat hij het stuk goed op gang kan laten komen.
S

(gespreksflard)

De mazelen en daarna de waterpokken en nà de waterpokken nog eens kinkhoest.
DE DIRECTEUR

Het werk in het kerk-cabaret is natuurlijk tamelijk plezierig. Maar u zult toch ook zin
in vakantie hebben.
T

(geschreeuwd) Ouwe-lul!
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DE DIRECTEUR

Wat zou u leuk vinden?
(Geschreeuw uit de haven...)

Venetië?
(Geschreeuw uit de haven)

Napels?
(Geschreeuw uit de haven)

Wenen?
(Geschreeuw uit de haven)

Mexico?
(Geschreeuw uit de haven)

New York?
(geschreeuw uit de haven)

Ik zie dat u dáár wel over denkt.
(Langdurig geschreeuw uit de haven)

Kom even langs op kantoor,
(verkeersgeluiden)

Dan zullen we alles preciseren,
(geluiden van industrieterreinen)

Wilt u meteen wat nieuwe kleren kopen? Nieuwe koffers?
(geschreeuw uit de haven)

U antwoordt niet?
(zoengeluiden)

U beweegt niet?
S

(gespreksflard)

Je moet er echt een beetje azijn bij doen, voor je ze laat koken.
DE DIRECTEUR

Trekt het u niet aan?
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T

(fluistert)

Je bent mooi, je hebt mooie handen.
De alt fluistert:

Zeg geen dwaasheden.
DE DIRECTEUR

U wilt nadenken?
(verkeersgeluiden)

Ik láát u nadenken,
(verkeersgeluiden)

Ik zal u een en ander geven om over na te denken,
(verkeersgeluiden, fabrieksgeluiden)

U moet weten dat ik die jongeman waarmee u onlangs op de kermis was héél goed
ken.
(een klok luidt)

Ook hij is een jongen met veel fantasie.
De alt fluistert:

Ik zal de gekste dingen doen voor jou, ik zal alles in de steek laten voor jou.
De tenor fluistert:

Praat geen onzin.
DE DIRECTEUR

U heeft altijd belangstelling gehad voor mensen met veel fantasie. Wat u gelijk hebt!
(zoengeluiden).

Want u hebt belangstelling voor hem, is 't niet? Zeer intiem,
(geluid van oorvijg)

Hij is momenteel in veiligheid. En het zal u ongetwijfeld plezier doen om te vernemen
dat de politie er van af heeft gezien hem te zoeken bij diegene waar hij enkele weken
verbleef. Maar één wenk zou genoeg zijn...
(verkeers- en fabrieksgeluiden)
De spot staat stil. Stilte.

MAGGY

Hier woon ik. Welbedankt. 't Is néén!

Randstad 4-6

DE DIRECTEUR

Heus?! Denk nog eens na.
Maggy loopt uit de spot. Een deur slaat. Een spot dooft en gaat
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weer aan op de bas die zingt:

Edele heren, schone vrouwen, zo mooi gekleed en zo opgewekt...
De spot dooft. Geklop op een deur. De spot gaat op dezelfde plaats aan als zoeven.
Men ziet de acteur die Richard en de souteneur heeft gespeeld in het jasje van een
agent.

DE AGENT

Doe open!
Ingeslagen ruit. De spot dooft. Gaat op een andere plaats aan, zwerft rond en ‘ontdekt’
af en toe de directeur en Henri die naast elkaar lopen. De muziek onderstreept hun
stappen.

DE DIRECTEUR

Vertel me eens, hoever bent u ermee? Ik wil u zeker niet opjagen. Ik geloof dat u
in deze tijd genoeg uit uw werk gehouden bent. U moet nodig eens een luchtje
scheppen. Nieuwe indrukken opdoen. Ik sta er op dat u de zaak rustig laat rijpen.
Een vocalise. Zoengeluiden. De tenor fluistert:

Waarom doe je of je gek bent, waarom gedraag je je als een kind?
De alt fluistert:

Ik durf niet, ik kan het je niet zeggen.
HENRI

We hebben namelijk de kwestie van het libretto nog niet aangesneden.
DE DIRECTEUR

O ja, het libretto. Maak u geen zorgen. Ik versier dat wel voor u. Heeft u een bepaalde
schrijver in het hoofd? Nee, des te beter. Niets is zo gevaarlijk voor een musicus of
voor een schilder om zich voor litteratuur te interesseren. Het ìs waar dat een
opera-libretto, nietwaar... Wat er op aan komt, dat is de muziek. Dus, ik zal er voor
zorgen; ik ken massa's van die lui; zonodig schrijf ik het zelf voor u.
(verkeersgeluiden
Een andere spot gloeit aan en ‘ontdekt’ de agent die Maggy's handen vasthoudt.

DE AGENT

Aha, schoonheid, wilde je er zo vandoor gaan...
(directeur en Henri komen naderbij)

MAGGY

Henri, Henri!
(vlaag van kussen en oorvijgen)
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MAGGY

Jij bent het die me heeft...
(lawaai van verkeer en fabrieken, vermengd met geschreeuw uit de haven)
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MAGGY

O! Musicus...
(een klok luidt en een vlaag van kussen en oorvijgen)

DE AGENT

Gaat-ie-lekker?
De spot op Maggy en agent dooft. Verkeerslawaai, gegooi met deuren.

HENRI

Maar...
DE DIRECTEUR

Het is treurig.
HENRI

Wat is er gebeurd?
DE DIRECTEUR

Het is beter als u dat niet weet.
HENRI

Was u op de hoogte?
DE DIRECTEUR

Ik heb me verscheiden malen afgevraagd of ik u niet moest waarschuwen.
De tenor fluistert:

M'n eendje.
De alt:

M'n grote aap.
De bas:

M'n duifje.
En de sopraan:

M'n olifant...
DE DIRECTEUR

Vanzelfsprekend beschouwde ik het niet als het juiste gezelschap voor u, u die het
maar voor het kiezen heeft.
(lichte mist van kussen)

Maar u vindt haar leuk en dan is natuurlijk het bestuderen van zo'n
geestesgesteldheid voor een artiest als u bent interessant. Want er is bij dat soort
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mensen, dat is mij bekend, in hun cynisme, in hun immoraliteit, iets van
ongebondenheid, van grootsheid zelfs, als men romantisch is.
(geschreeuw uit de haven)

Ik dacht niet dat het zo slecht zou aflopen en ik hoopte vooral dat een dergelijke
ontmoeting u bespaard zou blijven. Maar ten slotte is het een bladzijde meer die u
aan het reeds zo uitgebreide boek van uw ervaringen kan toevoegen.
De tenor fluistert:

Moenimoenimoenimoenimoenimoe
En de alt:

Aardig, aardig.
De bas:

Kom je bij me thuis?
De sopraan:

Kom je, lieveling?
Geklop op deuren. Geklapper. Ingeslagen ramen. Klopgeluiden en klokgelui...

HENRI

Ja, zij is tamelijk opvallend.
DE DIRECTEUR

Kom, laten we gaan.
Zij gaan heen en weer lopen. De spot volgt en verlaat hen, als zoeven. Het orkest
scandeert hun stappen met het geluid van dichtslaande deuren, gebons, oorvijgen,
glasgerinkel.

DE DIRECTEUR

Natuurlijk, ik weet geen bijzonderheden, maar
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wàt ik weet, u zult wel zien, is al behoorlijk pikant, en daar het geval uw
nieuwsgierigheid gewekt heeft... ziehier hoe het zover is gekomen.
Ze lopen weg. Het orkest dat hun stappen onder streepte, overstemde ten slotte de
stem van de directeur. De spot dooft. De contrabas, de viool, de violoncel en de harp
spelen een strenge omkering van de maten die de scène hebben geopend. Het scherm
midden-rechts wordt donker. Gedurende enkele maten worden aan de andere
instrumenten, droge slagwerkgeluiden toegevoegd...

Finale
Een spot gaat aan, gericht op de ‘bloktafer waar achterop, zijn handen afvegend, de
directeur staat.

S

en A

Solamen...
Onderbreking van droge slagwerkgeluiden.

DE DIRECTEUR

Beste mensen, de zaken hebben deze wending genomen. Maar er zouden andere
mogelijkheden geweest zijn: als de inspiciënt dit scherm belicht had in plaats van
dat andere zou onze Henri de merkwaardige Maggy onder heel andere
omstandigheden ontmoet hebben: in het kerk-cabaret bijvoorbeeld; als de
regisseur-dirigent hier in de bak verborgen een ander gebaar had gemaakt, zou het
zijn blijven regenen en zou ik bij Maggy thuis met haar blijven wachten op de
terugkeer van Henri. Van nu af aan gaat u beslissen over het lot van onze
beschermeling en zijn charmante vriendin.
Ik zie in uw midden enkele gevoelige zielen die bedroefd zijn over de verdwijning
van dit jeugdig persoontje. Wees niet bang. Het bestuur is zo goed u de macht te
geven haar terug te laten komen met alle konsekwenties die dat voor Henri zal
kunnen hebben. Waar zal ze hem in slepen met haar duister verleden. Ik zie ook
anderen
(wat vrijer)

die zich misschien wat voortijdig verheugen. U moet de capaciteiten van Maggy niet
onderschatten. Als de meerderheid onder u meent dat het obstakel dat zij vormt,
verwijderd dient te worden van de weg die Henri moet volgen naar zijn grote
werkstuk, als u wenst dat
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hij zich met hart en ziel aan zijn kunst wijdt, zullen wij ons schikken naar uw besluit.
Maar dat zou misschien jammer zijn...
O, u moet zich niet overmatig ongerust maken, hij zou niet volkomen aan
eenzaamheid overgeleverd zijn, want er zijn andere vrouwen die bereid zijn hem
gezelschap te komen houden, hem van tijd tot tijd zijn werk te laten vergeten. Zij
zullen misschien minder aanhoudend zijn. Sta me alleen toe - dit uit mijn eigen naam
- een licht spijtgevoel uit te drukken. Ik beken dat deze Maggy me aanstaat, ik durf
wel te zeggen aantrèkt...
Ik ken Henri nu voldoende om u te kunnen mededelen dat hij eerstdaags naar
de havenkermis zal gaan om daar een opvoering van het marionettentheater bij te
wonen. Hij heeft altijd een zwak gehad voor volkskunst. Ik weet bovendien dat hij
niet graag in een donkere zaal zit zonder een welwillende schouder naast zich te
weten. U gaat dus stemmen, als u zo vriendelijk wilt zijn, over het volgende punt:
zal Henri het marionettenspel bij wonen in gezelschap van Maggy of van een andere
vrouw?
De prima donna en haar vriend Richard gaan tussen de bedrijven de zaal in. De
één zal u zwarte balletjes aanbieden; d.w.z.: ‘met een ander’, de ander witte balletjes:
‘met Maggy’.
U bepaalt uw keus en stopt ze in de bus - gelijk aan de bus die de kinderen u
rammelend voorhouden bij de postzegelverkoop voor de t.b.c.-bestrijding, alleen
groter -. Daarna tellen we de ‘voors’ en ‘tegens’.
(onderbreking van droog slagwerkgeluid)

Maar ik zie hier de klokketoren van onze kerk,
(onderbreking van droog slagwerkgeluid) Noor

een dergelijke belangrijke beslissing lijkt mij een klein schietgebed uitstekend op
zijn plaats.
De spot op de directeur dooft. Op de schermen midden-rechts en midden-links
wordt het interieur van ‘onze kerk’ geprojecteerd, een en ander onderbroken door
droge slagwerkgeluiden. Drie spots gaan weer aan op:
A, T

en B,
die het volgende polyphone werk je inzetten:

A

Sint mihi Dii Acherontis propitii!
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T

en B:

Veni!
A

Valeat nume triplex Jehovae,
T

Dies irae,
A

Ignei,
T

Dies illa,
A

Earii
T

Solvet saeclum in favilla.
A

Aquitani spiritus!
T

en B

Veni!
A

Salvete Orientis Princeps Belzebub,
T

en B

Veni!!
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Hans Magnus Enzensberger
Het proces Montesi
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Wilma Montesi Giuseppe Montesi Anna Maria Caglio Ugo Montagna Piero Piccioni Saverio
Polito Tommaso Pavone Rechter
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Dit is de geschiedenis van het verdronken meisje. Het is een oud verhaal. ‘Wier en
algen slingerden zich om haar heen / en langzaam werd zij zwaar en zwaarder /
Koel streken de vissen langs haar been / Planten en dieren maakten haar laatste
gang nóg zwaarder.’ Met deze woorden vertelt Bertolt Brecht het verhaal in zijn
ballade ‘Vom ertrunkenen Mädchen’. Het is het verhaal van Ophelia, van Wozzecks
vrouw, Marie, van de heldinnen van Reinhold Lenz en Charles Baudelaire, het
verhaal van een oeroud ongeluk dat eindigt in het water.
De justitie kent geen citaten. Zij vraagt: ongeluk, zelfmoord of misdaad? Zij noteert
niet het oude thema der dichters, zij noteert de personalia. Dit zijn ze: Naam: Wilma
Montesi, woonplaats Rome, Via Tagliamento 76, leeftijd: eenentwintig jaar, burgerlijke
staat: ongehuwd, haarkleur: donkerbruin, kleur der ogen: bruin, gezicht: ovaal, figuur:
middelgroot, bijzondere kenmerken: geen. Op het ogenblik dat een argeloze
politiebeambte deze feiten in zijn notitieboekje krabbelt, is de ballade van de
verdronkene een zaak geworden: de zaak Montesi.
De draagwijdte van de zaak van het verdronken meisje reikt echter veel verder
dan het geval zélf. Zoals elk groot proces uit de Italiaanse Pitaval wordt het niet
geaccepteerd als datgene wat het schijnt: een gebeurtenis uit de donkere periferie
van het dagelijks leven. De zaak gaat buiten haar eigen begrenzingen, zij betékent
iets. Omdat de misdaad door allen moet worden beoordeeld, iedereen aangaat en
betreft, is het niet mogelijk zich ervan te distantiëren, haar te beperken als een
privé-aangelegenheid, als een individuele daad waarmee niemand iets te maken
heeft. Het is als een geheimschrift, dat, als het eenmaal opgelost is, iets verraadt
over het geheel, over de maatschappij waarin het zich manifesteerde. In het
onderzoek van de misdaad onderzoekt de maatschappij zichzelf: vandaar de grote
belangstelling waarmee een grote ‘zaak’ in Italië door arbeiders en intellectuelen,
door stedelingen en boeren, armen en rijken gevolgd wordt. Zij allen proberen daarin
iets te ontcijferen dat deel uitmaakt van hun eigen lot. Zoals bij elke grote misdaad
die het land in beroering brengt, houdt ook in het proces-Montesi, het geval van het
verdronken meisje, ‘het proces van deze eeuw’, Italië gericht over zichzelf.
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9 april 1953, 5 uur 's middags
In de Via Tagliamento, in het noordoostelijk deel van Rome, huilt een fabriekssirene.
De arbeiders stromen uit de kleine fabriekjes en van de bouwwerken. Ook de
loodgieters die werken in de kelder van de grote huurkazerne op nummer 76 gaan
naar huis. Een paar minuten later verlaat een jong meisje haar woning. Zij zegt
niemand goedendag, maar de concierge ziet haar. Ze was alléén thuis geweest.
Haar vader, een timmerman, was in zijn werkplaats, haar moeder en zuster waren
in de bioscoop. Tegen negen uur begint haar familie zich ernstig bezorgd te maken.
Er worden familieleden opgebeld. Haar moeder loopt naar de portiersloge en roept
huilend: ‘Ze hebben m'n kind vermoord!’
Tegen elf uur zoekt haar oom, Giuseppe, met zijn auto de eerste-hulpposten en
ziekenhuizen, ja zelfs de oevers van de Tiber af. De politie wordt gewaarschuwd.
Twee dagen lang blijft de familie zonder enig bericht over de verblijfplaats van het
meisje.

11 april 1953
Een vijftienjarige jongen loopt in de ochtendschemering, even voor zes uur, over
het strand van Tor Vaianica, een bijna onbewoonde streek aan de westkust van
Italië, ongeveer vijfentwintig kilometer ten zuiden van Rome. Hij vindt het lijk van
een jong meisje, dat half in het water ligt. De dode is niet geheel gekleed. Er is geen
spoor te bekennen van haar schoenen en kousen, haar rok en haar jarretellegordel.
Het lijk wordt naar het politiebureau gebracht en daar door de familie geidentificeerd.
In de kranten verschijnt een foto van de dode en naar aanleiding daarvan meldt
zich een juffrouw Passarelli. Zij verklaart dat zij het meisje in de trein van half zes
van Rome naar Ostia, het Lido van Rome, gezien heeft en dat ze tegenover haar
heeft gezeten.
Tot zover schijnt het een alledaags geval. De politie begint een routine-onderzoek.
Er wordt in opdracht van het parket sectie verricht - onderdeel van de gebruikelijke
gang van zaken. Het dossier wordt dikker en al spoedig tekent zich het resultaat af
waartoe het onderzoek zal leiden: dood tengevolge van ongeval. De reconstructie
van het parket ziet er ongeveer als volgt uit: volgens verklaringen van haar naaste
familie had het meisje zich, enkele dagen voor haar dood, aan haar hiel bezeerd.
In de familiekring had men erover gesproken dat een zeebad de gewonde voet goed
zou doen. Het meisje moest op die bewuste middag de lokaaltrein naar Ostia hebben
genomen. Dienaangaande had men een getuigenverklaring. Dat zij bij het baden
in zee verdronken was schreef men toe aan een mogelijke flauwte. Dit werd des te
aannemelijker geacht omdat zij zich al een paar dagen niet goed gevoeld had. De
afstand tussen Ostia en de plaats waar zij gevonden werd, bedraagt zeventien
kilometer. Dit feit werd verklaard door de stroming en de wind: het lichaam van het
meisje, zo luidde de lezing, was afgedreven over een afstand van zeventien
kilometer.

oktober 1953
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De officier van justitie Sigurani beeindigt het onderzoek en oordeelt: een ongeluk,
de dood tengevolge hebbende, veroorzaakt door verdrinking. Er wordt geen proces
aanhangig gemaakt.
Het verhaal van het verdronken meisje is gemengd nieuws, dat in de rubriek
plaatselijke berichten een halve kolom waard is. Weliswaar wordt de naam van de
dode genoemd, maar niemand onthoudt die. Een meisje zoals dertien in een dozijn,
eenvoudig milieu, nauwelijks ontbloeid, verloofd met een lagere politiebeambte uit
Calabrië, gekleed zo goed als haar middelen het haar toestonden, van onopvallende
levenswandel. Een onopvallend meisje, direct vergeten door wie haar nakeek en
dat er nooit van gedroomd had dat haar naam na haar dood in reuzeletters door de
hele wereld zou gaan, de naam Wilma Montesi. Hoe kon een duister ongeval tot
het grootste proces worden dat Italië sinds mensenheugenis beleefd had?

mei 1953
In het weekblad Merlo Giallo - ‘Joris Goedbloed’ - een semi-fascistisch blad dat
nauwelijks serieus genomen wordt, verschijnt een merkwaardige karikatuur. Het is
de tekening van een postduif die een jarretellegordel in zijn bek heeft. Een
onderschrift ontbreekt. Bijna niemand begrijpt op het eerste gezicht de toespeling.
De jarretellegordel, het enige detail dat in het geval van het
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verdronken meisje indruk gemaakt heeft op het grote publiek, wijst in de richting
van Wilma Montesi.
Maar de postduif? Wel, het Italiaanse woord voor postduif is ‘piccione’. Wie kon
er bedoeld zijn? Er was maar één bekende man van deze naam, de minister van
buitenlandse zaken, Attilo Piccioni, een steunpilaar van de maatschappij, goed
christen-democraat en goed katholiek. Wat kon hij met de timmermansdochter uit
de Via Tagliamento te maken hebben? Dat bleek uit de karikatuur in geen enkel
opzicht. Werd hij niet begrepen? Werd hij doodgezwegen? Had hij gevolgen? Hoe
kwam hij tot stand en wat betekende hij?
Tegelijk met deze bijna onbegrijpelijke tekening in een klein weekblaadje komt
er een nieuwe hoofdfiguur ten tonele: het gerucht. Het is in ons drama onontbeerlijk.
Het ontbreekt in geen enkel Italiaans proces. Het is als het ware de schaduw van
de misdaad, die de misdadiger beschermen maar ook verraden kan. Dat weet de
Italiaanse politie zeer goed, en, zoals wij nog zullen zien, brengt zij haar methoden
daarmee in overeenstemming. De rationele werkwijzen der recherche spelen in
Italië geen belangrijke rol. Het is niet Sherlock Holmes maar het gerucht dat het
terrein beheerst. De premisse van de Italiaanse misdaadbestrijding is: als er een
misdaad begaan wordt, onverschillig waar, dan zal vroeg of laat iemand daarover
praten. Die overtuiging deelt de politie met het volk dat zij dient en waaruit zij is
voortgesproten. Iemand zal er praten, een buur, een conciërge, een voorbijganger,
een toevallige ooggetuige. Hij zal vermoedelijk geen aangifte doen, dat geeft maar
ergernis en moeilijkheden, het kan zelfs gevaarlijk zijn. Wie weet waarin je betrokken
kan raken! Maar kan je dat wat je gezien of gemerkt hebt helemaal vóór je houden?
Neen, natuurlijk! Je spreekt erover, terloops, in bedekte termen. En op een dag blijft
zo een vage aanduiding hangen in het net van de politie en haar tipgevers. Zij zal
niet teloor gaan, daarvoor heeft men gezorgd. Want zodra het gerucht de politie ter
ore komt, zodra het ‘de politie bekend’ is, verstevigt en consolideert het zich, het
stolt en neemt permanente vorm aan. Deze vorm is het dossier. Het dossier is de
neerslag van dat wat ongrijpbaar is en wat ongehinderd door de muren heendringt
en de oren binnenzweeft. En er staat heel wat meer in het dossier dan de gewone
man denkt. Niet alleen maar strafregister, ambtelijke papieren, documenten, maar
ook vermoedens, aanwijzingen, waarnemingen, berichten uit de tweede, derde en
vierde hand. Het is het klassieke schema van de politionele werkwijze uit de
negentiende eeuw, het schema van Fouché en Metternich.
Maar de tijden van de autoritaire staat zijn ook in Italië voorbij. Het gerucht en het
dossier waren oorspronkelijk de middelen van de heersende machten; men kon er
niet tegen protesteren en er zich niet tegen verdedigen. Het gezag alleen besliste
hoe en tegen wie gebruik gemaakt zou worden van de inlichtingen die in het net
der politie bleven hangen. De Italiaanse democratie heeft een instrument gecreëerd
dat het in de techniek van inlichtingen-verzamelen door middel van gerucht en
dossier kan opnemen met de politie en dat deze methode tegen haar kan uitspelen.
Dat instrument is de pers. Het is zowel haar schuld
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als haar verdienste dat zij uit het lot van een dood meisje het Montesisch schandaal
heeft gemaakt, dat de Italiaanse samenleving aan de rand van een revolutie zou
brengen.

6 oktober 1953
Er zijn vijf maanden verlopen. Het onderzoek is beëindigd. Het dossier ‘Montesi’ is
afgelegd. De karikatuur met de postduif en de jarretellegordel schijnt vergeten te
zijn, het gerucht is verstomd. Van de ene dag op de andere breekt de sensatie los,
treft de openbare mening onvoorbereid en brengt definitief en onstuitbaar de lawine
in beweging. Een man, Silvano Muto geheten, eigenaar en redacteur van een
tijdschrift, ‘Attualità’ dat zich voornamelijk bezighoudt met opzienbarende zaakjes
en schandalen, publiceert een verhaal waarin alle bijzonderheden die over het geval
Montesi bekend waren opduiken. Muto noemt geen namen, maar hij geeft duidelijk
te verstaan waar hij heen wil: naar moord, gepleegd op Wilma Montesi; en wie hij
beschuldigt: vooraanstaande leden van de Romeinse society. Verder is er dan nog
sprake van orgiën, smokkel, handel in verdovende middelen en meisjes. Van dit
ogenblik af maakt de pers zich definitief van het geval meester, of: het geval zich
van de pers. Het verschijnt nu in de ‘cronaca’ van alle Italiaanse kranten en zal die
jarenlang beheersen.
De ‘cronaca’, eigenlijk ‘cronaca nera’ of ‘zwarte kroniek’ is uit de Italiaanse
journalistiek niet weg te denken. Iedere krant, ook de meest serieuze, wijdt daar
dagelijks minstens een hele pagina aan, vaak zelfs de koppen op de frontpagina.
De pagina met de zwarte kroniek leest men in Turijn en Rome, in Napels en Florence
het allereerst, nog vóór de sportpagina. De man in het lokaaltreintje leest haar met
dezelfde belangstelling als de intellectueel, de abonné van het geïllustreerde
weekblad even goed als de verwende lezers der toonaangevende bladen. In het
centrum van de zwarte kroniek staat de misdaad. Er staan ook zelfmoorden en
ongelukken in, vooral als zij een mysterieus tintje hebben, of als zij een karakteristiek,
symptomatisch stempel dragen.

oktober en november 1953
De kroniek van de Italiaanse kranten zoemt als een wespennest. Silvano Muto, de
kleine kranteneigenaar met neo-fascistische neigingen wordt bestormd met vragen,
beschuldigingen, loftuitingen en beledigingen. Waar heeft hij zijn inlichtingen
vandaan? Weer duiken er twee nieuwe gezichten op, die van twee vrouwelijke
getuigen. De eerste heet Adriana Bisaccia. Er verschijnt een foto van haar in de
geïllustreerde bladen - een bleek gezicht met zwarte, angstige ogen. Roetzwart,
ongekamd haar. Adriana Bisaccia komt uit een dorp in de buurt van Napels. Ze wil
bij de film. Ze kleedt zich als een existentialiste uit St. Germain des Prés, leeft samen
met een vriend, een morfinist, in een kelder onder de trap van een bouwvallig huis,
hangt overdag rond in de café's rondom de Piazza di Spagna. Ze weet zelf niet
precies waar ze van leeft. Ze maakt een neurotische indruk. Met haar vergeleken
maakt de andere getuige, Anna Maria Caglio, een koelbloedige indruk. Ze is
drieëntwintig jaar en komt uit een solide burgerlijke familie uit Milaan. Ze is knap,
heeft veel kennissen onder de rijke bovenlaag van Rome en bezit een uitmuntend
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geheugen. Deze twee meisjes worden binnen twee maanden nationale
beroemdheden. Nog voordat er één officiële
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stap is ondernomen, nog voordat de justitie zich opnieuw met de zaak Montesi
bezighoudt, maakt de pers ‘het proces van deze eeuw’ aanhangig. Feiten, artikelen,
dementi's en aanklachten wegens laster hopen zich op. De journalisten wedijveren
met elkaar om in het bezit te komen van verklaringen. Er worden open brieven
geschreven, er worden valse en echte documenten gepubliceerd. Adriana Bisaccia
verkoopt aan twee weekbladen voor een fabelachtig bedrag haar dagboek en een
serie artikelen onder de titel ‘Mijn waarheid’. De hospita van Anna Caglio verkoopt
voor veertienhonderd gulden de brieven van het meisje, die ze in een la gevonden
heeft.
In dit proces-vóór-het-proces, dat door de pers wordt ontketend en waarin een
genadeloos gebruik wordt gemaakt van de klassieke wapens: gerucht en dossier,
blijkt al gauw hoe de rollen verdeeld zijn. Het zijn traditionele rollen; ze dragen
bepaalde namen en ze treden steeds duidelijk naar voren als de kranten een geval
oprakelen: de rol van de aanklager is in handen van de ‘colpevolisti’ (van
‘colpevole’-schuldig); die van de verdediging wordt gespeeld door de ‘innocentisti’
(van ‘innocento’-onschuldig). Al heel spoedig blijkt dat deze rollen in de zaak Montesi
politiek verdeeld zijn. De uiterst rechtse semi-fascistische bladen van het slag
‘Attualità’ krijgen steun van de sterke en slagvaardige linkse pers. De verdedigers
vinden elkaar in de centrumgroepen, in de gelederen van de christendemocratische
partij. Zo verklaart de officieuze ‘Messagero’ devoot en niet vrij van zalving: ‘Slechts
God de Heer weet hoe Wilma Montesi is gestorven.’
Maar het proces dat door de pers in scène werd gezet, was een proces zonder
beklaagden. Zonder twijfel werden de toespelingen en aanwijzingen van dag tot
dag duidelijker, maar zij concentreerden zich niet op één persoon. Voortdurend
werd de naam genoemd van de minister van buitenlandse zaken, maar ook hoge
politie-ambtenarenen hoogwaardigheidsbekleders van het Vatikaan worden op een
min of meer doorzichtige manier in het schandaal betrokken. Ook een zekere markies
M. dook steeds weer in de zwarte kroniek op. Reeds in het vroege stadium van
deze zaak had het er de schijn van dat de beklaagde, die de ‘colpevolisti’ op het
spoor waren, niet een persoon maar een collectiviteit was, een klasse, een
uitgebreide, machtige kliek. Een verrotte samenleving werd ervan beschuldigd een
jong meisje verdronken te hebben.

28 januari 1954
De zaak Montesi komt voor. Maar de aanklacht luidt niet ‘moord’, zij luidt ‘het
publiceren van valse, overdreven en tendentieuze berichten, de mogelijkheid in zich
dragend de openbare orde te verstoren’. Op de beklaagdenbank zit niet de Italiaanse
samenleving, maar de sensatie-journalist Silvano Muto. In de processtukken staat
zijn verhoor als volgt genoteerd:
Rechter Wat heeft u te zeggen over het door u geschreven artikel waarin u schrijft
precies op de hoogte te zijn van de omstandigheden waaronder Wilma Montesi de
dood vond?
Muto Het artikel berust gedeeltelijk op publicaties van andere bladen en gedeeltelijk
op mijn eigen nasporingen.
Rechter Wat was het resultaat van die eigen nasporingen?
Muto In de eerste plaats dat er in
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die bewuste tijd op het strand tussen Ostia en Anzio een welige handel tierde in
gesmokkelde tabak en verdovende middelen. Ik maakte onder andere kennis met
juffrouw Adriana Bisaccia. Zij vertelde mij dat ze het nodige wist over de dood van
Wil ma en dat het hier geen ongeluk betrof. Ze vertelde mij dat ze bij zekere
nachtelijke feestjes was geweest. Wilma Montesi had mensen uit de society gekend,
die ook op die feestjes waren. Ze vertelde dat deze mensen verantwoordelijk waren
voor haar dood. Toen ik haar vroeg namen te noemen, zei juffrouw Bisaccia dat ze
dit niet kon doen uit angst voor represailles... Later leerde ik juffrouw Caglio kennen.
Ook zij vertelde mij over de handel in verdovende middelen en de feestjes. Zij
noemde de naam van een zekere Ugo Montagna, markies van San Bartolomeo,
ridder van het Heilige Graf, die voor een exclusieve club het jachtterrein Capocotta
beheerde (Het lijk van het meisje werd in de onmiddellijke nabijheid van Capocotta
gevonden.) Juffrouw Caglio beweerde, dat Montagna heel precies wist hoe Wilma
Montesi om het leven gekomen was. Zij vertelde dat op Capocotta orgiën aan de
orde van de dag waren en wel onder de invloed van verdovende middelen. Ook zij
was bang voor represailles.
Officier van justitie De beklaagde beschrijft in zijn artikel de dood van Wilma
Montesi tot in alle bijzonderheden. Hoe wist hij die bijzonderheden?
Muto Juffrouw Bisaccia vertelde mij dat Wilma na een te grote dosis verdovende
middelen ziek was geworden. Tijdens het feest was zij gestorven. Ze hadden haar
met een auto naar het strand gebracht en daar laten liggen.
Het ligt voor de hand dat het proces-Muto slechts de lont aan de bom is en uit
Muto's verklaringen blijkt duidelijk dat maar twee mensen in staat zijn de bom tot
ontploffing te brengen: de getuigen Adriana Bisaccia en Anna Maria Caglio. Nu
begint een koortsachtig zoeken naar de twee meisjes, die aanvankelijk onvindbaar
zijn. Het proces moet worden verdaagd. Juffrouw Bisaccia wordt gevonden in een
hotel, waar zij in bed ligt met een zware vergiftiging door slaapmiddelen. Als zij
eindelijk in staat is verklaringen af te leggen, komt het tot een lange discussie tussen
haar, de officier en Muto's verdediger:
Verdediger Waar bevond de getuige zich op 9 april 1953, op het tijdstip van de
dood van Wilma Montesi?
Bisaccia Ik weet 't niet meer. Het is te lang geleden.
Officier Wat hebt u Muto daarover verteld?
Bisaccia Dat kan ik me niet herinneren. Ik stond helemaal onder zijn invloed.
Verdediger Bedoelt u, dat men u in de val wilde laten lopen? Als Muto u, zoals u
zegt, half dol heeft gemaakt met zijn vragen, waarom hebt u zich dan niet verzet en
er met niemand over gesproken?
Bisaccia Ik weet het niet.
Rechter En hoe is het nu met u gesteld? Staat u nog altijd onder de invloed van
Muto of bent u kalmer geworden?
Bisaccia Ik kan nu helemaal vrijuit spreken. Het is mogelijk dat ik tegen Muto
gezegd heb: ‘Ik heb gezien hoe Wilma Montesi stierf, en Piero Piccioni, de zoon
van de minister van buitenlandse zaken, was er bij? Maar toen ik dat zei was ik
moe, neerslachtig en buiten mijzelf van opwinding. Muto had mij met zijn vragen
aan de rand van een zenuwinstor-
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ting gebracht.
‘Waar is dat meisje van Montesi gestorven? Wat weet je van Piero Piccioni?’ Het
is moge lijk dat ik door die voortdurende vragen niet meer kon... Hij probeerde me
bang te maken, hij reed met me rond door het donker... Hij reed met me naar zee
en vroeg me aan het strand uit over Wilma Montesi...
Verdediger Aha! Naar zee!
Rechter Wij willen nu eindelijk nauwkeurige feiten horen.
Bisaccia Nou ja, ik ontving bijvoorbeeld op een dag een telegram van een vriend
van Muto. Hij telegrafeerde mij dat we elkaar in Caserta zouden ontmoeten. Daar
vertelde hij mij dat Silvano Muto hem gestuurd had om mij te waarschuwen. Piero
Piccioni was met twee vrienden naar het dorp waar ik woon gereden om me te
vermoorden. Ik barstte in tranen uit... Ik wou vluchten...
Verdediger Dat lijkt wel een detectiveroman!...
Rechter Was u bang voor Muto?
Bisaccia Nee, hij was altijd heel vriendelijk. Behalve als hij bezeten was van zijn
ideé fixe... Dan zei hij tegen mij: ‘Je denkt misschien dat je heel slim bent, maar ik
ben slimmer dan jij?
Officier Maar tenslotte staat u hier uiteindelijk voor de rechtbank. Zegt u nu eindelijk
wat u nu eigenlijk werkelijk over deze zaak weet!
Bisaccia Ik weet niets. Waarom brengt u de schuldigen niet hier naar toe? U weet
best waar u ze moet zoeken. D'r wordt hier een politiek spelletje gespeeld en daarin
ga ik naar de bliksem.
Dat was de waarheid. Adriana Bisaccia ging naar de bliksem. Zij was niet tegen
het proces opgewassen. De pers bracht nietsontziend haar privé-leven aan het licht,
haar duistere kleine geheimen en weidde uit over haar nachthemden, haar
verslaafdheid, haar liefdesgeschiedenissen. Na enkele weken was het meisje rijp
voor een zenuwinrichting. Haar verklaringen waren noch te bewijzen noch te
weerleggen. In het verdere verloop van het proces trad zij nauwelijks meer naar
voren.
De tweede getuige was evenwel uit ander hout gesneden. Anna Maria Caglio
raakte geen ogenblik uit haar evenwicht. Het duurde enkele weken voordat men
haar gevonden had Tenslotte werd ze ontdekt in een klooster in Florence en
voorgeleid.

4 maart 1954
Anna Maria Caglio verschijnt voor de rechtbank. Zij verklaart allereerst dat zij
jarenlang de maîtresse van Ugo Montagna is geweest en dat zij op een middag,
enkele weken voor de dood van Wilma Montesi, deze in de auto van haar minnaar
gezien heeft. Maar dat is niet alles. Tijdens haar tweede verhoor ontploft de tijdbom,
die bijna een jaar getikt heeft. Anna Caglio verklaart:
Caglio Op een avond in april van het vorige jaar gingen Ugo en ik juist aan tafel
toen de telefoon belde. Het was Piero Piccioni. Hij vroeg Ugo dadelijk de
hoofdcommissaris op te zoeken om de zaak in de doofpot te stoppen. Het was laat,
half tien en ik hoopte dat Ugo niet meer weg zou gaan. Maar hij zei tegen me dat
ik me zoveel mogelijk moest haasten met eten. Toen stapten we in de auto en reden
naar het Viminal (het gebouw van het ministerie van binnenlandse zaken). Hij
parkeerde rechts naast de oprit. Onmiddellijk rende Piero Piccioni (de zoon van de
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minister van buitenlandse zaken) naar ons toe en sprak lange tijd met Montagna.
Ze liepen op en neer terwijl ik in de auto bleef zitten. Toen gingen zij het mini-
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sterie binnen. Na een half uur kwamen ze terug. Piccioni was erg opgewonden,
maar Ugo maakte een zelf-verzekerde indruk. Piero ging weg en Ugo stapte bij mij
in de auto. ‘De zaak is voor elkaar,’ zei hij, en ik vroeg hem hoe hij dat gelapt had.
Ik zei ook: ‘Ik vind dat niet in de haak. Als Piero Piccioni iets doet wat niet deugt
moet hij ervoor boeten, al is hij het zoontje van een minister.’ Montagna werd razend
en bulderde me toe: ‘Hij heeft helemaal niets met die zaak te maken. Hij was
trouwens in Amalfi toen Wilma Montesi stierf.’ Ik kreeg dadelijk verdenking. Ik wist
dat dit niet kon kloppen en zei: ‘Hij kan toch niet in Amalfi geweest zijn. Hij heeft je
toch vanuit Rome opgebeld - daar was ik bij!’ En toen zei Montagna tegen mij: ‘Hoor
eens, meisje, jij weet te veel. Een beetje verandering van lucht zou wel goed voor
je zijn. Het beste zou zijn als je een poosje naar Milaan ging.’ Hij zei, dat als ik niet
vrijwillig ging, hij zonder meer een bevel tot uitwijzing van de politie zou kunnen
krijgen. Toen begreep ik dat ik beter mijn mond kon houden.
Op dit punt manifesteerde zich in de rechtszaal de eerste onrust. Het bleek dat
Anna Caglio al bij het vooronderzoek was verhoord. Op de vraag wat zij tegen de
rechter van instructie gezegd had, antwoordde zij:
Wat ik hier verklaar heb ik ook tegenover de rechter van instructie verklaard. Hij
gaf mij de raad mij uit deze hele zaak terug te trekken en mij niet in het proces te
verstrikken... Deze raad herhaalde hij enkele malen.
Op dit ogenblik ontstond in de rechtszaal een onbeschrijfelijk tumult. De
behandeling kon pas na een lange onderbreking worden voortgezet.
Rechter Wanneer verbrak u de verhouding met Ugo Montagna?
Caglio In november 1953.
Rechter Wie nam het initiatief tot de breuk en waarom?
Caglio Ik maakte er een eind aan. Ik wilde niets meer met Montagna te maken
hebben. Ik verdacht hem te sterk... Zijn eerste reactie op mijn besluit was: ‘Verraders
moeten boeten.’ ...’Voordat ze mij arresteren, laat ik eerst ongeveer twintig anderen
de nor indraaien.’... Hij zei: ‘Wie tegen mij getuigt, zal met lood tussen z'n ribben
wakker worden.’
Officier Hoe kwam de getuige Caglio erbij, te beweren dat Montagna zich met
handel in verdovende middelen bezig houdt?
Caglio Ik wist dat zijn enorm inkomen niet uit zuivere bronnen kon komen... Toen
ik hem op de man af zei dat hij miljoenen verdiende met handel in verdovende
middelen, ontkende hij dat niet... Hij heeft een gepantserde kast in zijn huis, die
niemand kan open maken...
Verdediger Bevestigt de getuige haar verklaring tegenover de rechter van
instructie, dat Montagna hoge ambtenaren cadeaus zou hebben gegeven van vijf
en zes miljoen lire?
Officier Ik heb bezwaar tegen deze vraag.
Rechter De vraag wordt niet toegestaan...
Caglio Eén ding staat vast: in mei 1953 kocht Montagna een huis. Hij vertelde mij
dat hij dit ter beschikking wilde stellen van de hoofdcommissaris van politie, Tomaso
Pavone...
Waarom hij dit cadeau wilde geven, zei hij niet. Het enige wat hij zei was, dat dit
een schadeloosstelling was voor diensten die Pavone hem bewezen had... Toen
hij mij in november 10.000 lire aanbood, zei ik tegen hem:
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‘Ik moet je geld niet hebben. Het komt alleen maar van vuile zaakjes en er kleeft
vrouwenbloed aan.’
Rechter Vertelt u ons eens hoe het tot uw uiteindelijke breuk met Montagna
kwam...
Caglio Eind november gingen we 's avonds eten in een restaurant, Alla Matriciana.
Montagna at niets van het eten dat ik kreeg op gediend en bracht me dadelijk naar
huis. Die nacht gaf ik verscheidene keren over. Ik was ervan overtuigd dat ze me
vergiftigd hadden... Ik telefoneerde om hulp.
Rechter Wie belde u op?
Caglio (zeer aarzelend) Een non. Ze raadde me aan direct naar de dokter te gaan.
Ze bracht me naar dokter Busnelli, die me de raad gaf dadelijk naar Milaan te reizen.
Daar zou ik veilig zijn. Ik vertrok nog dezelfde dag.
De verklaring van een drieëntwintigjarig meisje deed de Italiaanse republiek trillen
op haar grondvesten. De journalist Silvano Muto was vergeten. Niemand trok zich
meer iets aan van de bleke man met de zonnebril die tijdens het proces op de
beklaagdenbank zat. Zelfs de ongelukkige Wilma Montesi was nog slechts een
aanleiding: de aanleiding tot de grote afrekening met een monsterachtige
samenleving, welker sinister spel hier met één slag scheen te worden blootgelegd.
Anna Caglio had gezegd:
‘Montagna verdiende met één transactie negentig miljoen lire. Ugo zei tegen mij
dat hij hiervoor 5 miljoen aan onkosten had moeten betalen en dat hij dit bedrag
betaald had aan Piccioni, de minister van buitenlandse zaken en aan Spatero, de
minister voor openbare werken.’
In een land waar dergclijke ‘zaken’ aan de orde van de dag waren, was inderdaad
àlles mogelijk. Niemand twijfelde er langer aan dat de officiële instanties van begin
af aan hadden geprobeerd het onderzoek over de dood van Wilma Montesi in de
kiem te smoren. De openbare mening sprak zonder één moment te aarzelen het
‘schuldig’ uit over allen: over ministers en officieren van justitie, over rechters van
instructie en commissarissen van politie, over bankmagnaten en kardinalen. Wié
ook maar de hand in dit spel had, wié ook maar het minste of geringste contact met
Montagna had gehad - en wie had dat niét? - was verdoemd. Verdovendemiddelen,
smokkel, promiscuïteit, grondspeculatie, omkoperij, bedrog en zo nodig: moord.
Capocotta, het jachtterrein dat Montagna beheerde, werd het symbolische woord
voor het bederf dat Italië scheen te hebben aangevreten. De ‘capocottariërs’, dat
waren de vriendjes van de regering, de beschermelingen van de politie, de
misdadigers met de witte handschoenen, de speculanten die voor geen
schurkenstreek terugdeinsden, het uitschot van Italië: in één woord, de heersende
klasse van het land. Ieder meisje was hun potentiële slachtoffer. Het was niet alleen
Wilma Montesi, het was de hele natie die een dubbel leven geleid scheen te hebben.
De pers maakte amok.
‘Montagna een werktuig van de maffia! Montagna's betrekkingen met de bandiet
Giuliano! De politie van lieden als Scelba, Pavone en Montagna schiet in Calabrië
op werklozen. Wij eisen het aftreden van de regering!’
Vooral de communistische pers sloeg op doldrieste wijze door in vermoedens,
eisen en geruchten. De legendevorming begon al. Ugo Montagna was een Siciliaan.
Lag
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het niet voor de hand, samenhangen te vermoeden met de gangsterbenden van
Palermo, met de bandieten en smokkelaars van het eiland? Maar ook de serieuze
kranten konden niet meer ontkomen aan de opwinding die de verklaringen van Anna
Caglio hadden teweeg gebracht. De regeringsgetrouwe bladen leverden
achterhoede-gevechten, dementeerden, dementeerden hun dementi's. Hun paaiende
verdediging stond in het teken van de angst. Tenslotte gaven zelfs de beste kranten
van Italië, de ‘Corriere della Sera’ en de Turijnse ‘Stampa’, die weliswaar door de
industrie worden gefinancierd, maar een grote mate van onafhankelijkheid hebben
behouden, hun skepsis en kalmte op. Skepsis en kalmte waren in maart 1954 niet
langer mogelijk. Wie geen partij koos, vonniste zichzelf. De Stampa schreef:
‘Het is niet Muto die thans terecht staat, het is de republiek met haar instellingen
en met de oude katholieke bourgeoisie die nog altijd Italië regeert. Het kankergezwel
van het fascisme woekert voort: het is de dictatuur die onze heersende klasse de
opvatting heeft bij gebracht dat de rijken geen verantwoordelijkheid zouden hoeven
te dragen voor de armen; de ontwikkelden zouden ontheven zijn van de zorg voor
het volk.’
Er was plotseling weer een nieuw woord op aller lippen, het woord ‘sotto-governo’.
Dat wil zoveel zeggen als ‘de regering achter de regering’. Want waren parlement
en regering niet slechts een gevel, een uitvoerend orgaan, dat niet handelde in
opdracht van het volk, maar in die van duistere figuren op de achtergrond, die in
werkelijkheid de macht en het geld in handen hadden? Eindelijk had men nu een
paar van die figuren te pakken. Hun namen waren bekend: de ‘capocottariërs’
stonden terecht.
Maar wie had hun namen genoemd? Wie had de moed gehad het tegen hen op
te nemen?
‘De Italiaanse Jeanne d'Arc! De Zwarte Zwaan! Het meisje van de eeuw! De
getuige zonder vrees en blaam!’ Aldus betitelden de kranten Anna Maria Caglio en
zij maakten haar tot heldin des volks. Bekend of zelfs beroemd zijn, betekent in
Italië: zich overleveren aan het oordeel van het volk. In dit land bestaat geen neutrale
roem. Filmsterren, crooners, voetbalhelden en wielerkampioenen zijn net zulke
hevig omstreden personen als politici of misdadigers. Is hij (of zij) sympathiek? Wat
pleit er vóór, wat tegen hem of haar? Er is geen sprake van een zakelijk oordeel.
Het gebeurt dagelijks dat men een zangeres haar dubieuze moraal of omgekeerd
een politicus zijn hese stem voor de voeten werpt. Over voor- en nadelen van de
omstreden personen wordt als het ware ongeremd gediscussieerd - dat is de prijs
der beroemdheid. Onmiddellijk worden er twee partijen gevormd: een vóór, een
tegen Sophia Loren, Soraya, Fausto Coppi, Maria Callas. Dit voortdurende
schervengericht kent geen genade en geen discretie, maar het laat zich gaarne
beïnvloeden door edelmoedige aandriften en het is niet vrij van rechtvaardigheid.
Anna Maria Caglio liet lof en verguizing gelijkmoedig over zich heen gaan. Zonder
uit haar evenwicht te raken, met zachte stem, legde zij haar monsterachtige
verklaringen af, als of het om futiliteiten ging. Men zei: ‘Ze heeft lef’, ‘ze is gek’, ‘ze
is een verstokte zondares’, ‘ze ontziet niemand, ook zichzelf niet’, ‘uit haar
verklaringen
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blijkt de wraakzucht en de woede van de jaloerse, verlaten vrouw’, enzovoort,
enzovoort - in café's en krantenkolommen, in de radio, in de wandelgangen van het
Paleis van Justitie. Wat de doorslag gaf in haar voordeel was een nieuwe
sensationele coup de théâtre in het proces tegen Muto, het beruchte ‘geheime
document Pompei’.

10 maart 1954
Het proces tegen Muto loopt ten einde. Op verzoek van de verdediging staat de
president, tegen het protest van de officier van justitie in, de voorlezing van een
geheim document toe. Dit document is opgesteld door de kolonel der carabinieri,
Pompei, op grond van zijn dossiers.
De betekenis van dit document kan men slechts begrijpen als men weet wat de
carabinieri zijn en welke hun positie is. In Italië bestaan twee politie-groeperingen
die volkomen onafhankelijk van elkaar zijn en onder verschillende commandanten
ressorteren. Aan de Pubblica Sicurezza is de taak van veiligheidspolitie en
misdaadbestrijding toebedeeld, de carabinieri vormen de gendarmerie. Tussen deze
beide groeperingen bestaat een rivaliteit die bij tijd en wijle tot een soort stille
burgeroorlog leidt. Ze hebben allebei hun eigen informaties en dossiers. De Italiaanse
openbare mening heeft, met haar hartstocht-tot-oordelen, ook hier partij gekozen:
de carabinieri worden goedmoedig en sympathiek gevonden, maar tegen de P.S.
koestert men wantrouwen en antipathie. Vooral de gewone man bejegent de P.S.
bij voorkeur met hoon en spot en is een en al vriendelijkheid jegens de carabinieri.
Zo ging het ook bij de bevrijding van Rome in 1945. De zaak Montesi was in handen
van de P.S. Het geheime document Pompei was het antwoord van de carabinieri.
Daarin staat o.a.:
‘Montagna kreeg al in 1941 een waarschuwing omdat hij in zijn woning in de Via
Rabirio 1 meermalen feesten gaf die tot in de morgen duurden en waartegen de
omwonenden protesteerden. Montagna zou daar vrouwen van dubieuze reputatie
in contact hebben gebracht met destijds hoge ambtenaren en politici. Er kwamen
ook Duitse officieren, met wie M. nauwe relaties had, bij hem thuis en onmiddellijk
na de bevrijding kwamen er geallieerde staf-officieren. Men zegt dat M. zich tijdens
de oorlog en in de bezetting met zwarte handel heeft beziggehouden. Volgens
betrouwbare berichten werd M. algemeen beschouwd als Duits spion en als
vertrouwensman van de fascistische geheime politie, die hem een salaris betaalde.
In 1944 ontliep hij zijn internering doordat de officier van justitie bij het Hof van
Cassatie voor hem in de bres gesprongen zou zijn.
De manipulaties van M. zijn zeer gecompliceerd en niet nauwkeurig te omschrijven.
Zo was hij onder meer makelaar in huizen. Hij had verscheidene geheime woningen,
klaarblijkelijk om zich aan het oog der politie te onttrekken. Een geheim onderzoek
heeft geen duidelijke aanwijzingen gegeven dat in de verschillende duistere
transacties van M. ook de handel in verdovende middelen een rol speelde. Anderzijds
blijkt ook uit niets het tegendeel van het feit dat tijdens jachtpartijen die M. in
Capocotta organiseerde en waarbij hooggeplaatste personen aanwezig waren,
verdovende middelen werden verstrekt.’
Dit document veroorzaakte een zodanige opwinding, dat niemand
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de vicieuze cirkel die er aan ten grondslag lag, opmerkte. Het systeem van gerucht
en dossier leidde er hier uiteindelijk toe dat het ene het andere bevestigde, zodat
tenslotte vermoedens het aanzien van feiten kregen. Wat de P.S. verzwijgt, brengen
de carabinieri aan het licht, zo heette het in de volksmond. De verklaringen van
Anna Caglio schenen door de officiële instanties te worden bevestigd.

12 maart 1954
Het geheime document Pompei wordt 's nacht door onbekenden in tienduizenden
exemplaren op de muren van Rome geplakt. En op iedere muur staat te lezen:
Montagna is een souteneur, een spion, een misdadiger.

13 maart 1954
De prefect van Rome gelast de inbeslagname van de aanplakbiljetten met het
Pompei-document. Dezelfde dag moet hoofd-commissaris, Tommaso Pavone, zijn
ontslag indienen. De pers triomfeert: ‘Pavone gevallen! De volkswoede heeft
gezegevierd! De eerste handlanger van de zwendelaars gedwongen heen te gaan!’
De positie van de regering is in gevaar gebracht. Er zijn aan één stuk door
kabinetszittingen. De minister van binnenlandse zaken bepaalt dat de pas van Ugo
Montagna zal worden ingetrokken. Commentaar van Montagna: ‘Nog één stap en
het einde van de wereld zal aanbreken.’
Die woorden klinken belachelijk, maar het dreigement dat zij bevatten miste zijn
uitwerking niet. Montagna scheen bereid en in staat feiten en namen te onthullen
die alle verklaringen van Anna Caglio en het Pompei-document in de schaduw
zouden stellen. De regeringscrisis scheen nabij. Het kabinet was niet in staat
besluiten te nemen inzake buitenlandse politiek en bijvoorbeeld zijn standpunt te
bepalen in de EVG-debatten die toen in Parijs gehouden werden. De communisten
wachtten op hun kans.

16 maart 1954
De minister van buitenlandse zaken, Piccioni, biedt zijn ontslag aan. De
minister-president aanvaardt het ontslag niet. De opwinding onder het publiek neemt
verontrustende vormen aan. Het Paleis van Justitie wordt van 's morgens vroeg tot
diep in de nacht belegerd door een geweldige mensenmassa die zich uitstrekt tot
de nabijgelegen Piazza Cavour en het hele verkeer lamlegt. In de rechtszaal,
wandelgangen en vestibules heerst een onbeschrijfelijk vaet-vient. Mensen uit alle
rangen en standen en beroepen, mensen van allerlei verschillende meningen,
verdringen zich om het reusachtige gebouw uit de tachtiger jaren van de vorige
eeuw, dat de indruk maakt van een toneel-coulisse. De voorste rijen toeschouwers
doen denken aan een modeshow: de uitgaande wereld van Rome, het publiek van
de Via Veneto, filmsterren en aristocraten ontmoeten elkaar hier dagelijks. Monniken,
arbeiders, journalisten, advocaten, lanterfanters, straatschoffies, politici, intellectuelen
- het lot van Italië wordt voor de ogen van heel Italië verhandeld. De regering vreest
echter dat de massa een dreigende houding zal aannemen. De bruggen over de
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Tiber zijn geblokkeerd. Duizenden politie-agenten vormen een cordon rondom het
Paleis van Justitie. Voor de ingangen verschijnen de overval-jeeps van de P.S.
Intussen duurde het proces voort. Moeizaam tastend ging de rechtbank verder
en al heel gauw bleek
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het proces onderworpen te zijn aan een wet die buitengewoon karakteristiek is voor
de Italiaanse justitie: de wet van de verveelvoudiging der getuigen. In de verklaringen
van Adriana Bisaccia en Anna Caglio doken steeds weer nieuwe personen op, wier
verklaringen eventueel in aanmerking genomen konden worden. Deze getuigen
beriepen zich dan weer op andere personen, hetzij om hun verklaringen te bewijzen,
hetzij om de bewijslast van hun eigen schouders af te wentelen. Op deze manier
groeide het aantal personen en de hoeveelheid feiten in kwadratische verhouding
tot de duur van het proces. Het gevaar dreigde dat het rechtsgeding zou bezwijken
onder het gewicht van zijn eigen resultaten, zonder dat er iets definitiefs bewezen
kon worden. Tegelijkertijd raakte het hoe langer hoe meer verwijderd van zijn
uitgangspunt. Er was al lang geen sprake meer geweest van beklaagden, maar nu
scheen ook de dood van Wilma Montesi op de achtergrond te treden. Er werden
eindeloze strijdigheden, bedreigingen en contra-bedreigingen ruchtbaar. Het
schandaal had zich zelfstandig gemaakt en raasde zich als dolzinnig naar alle kanten
uit. Het scheen onmogelijk het terug te brengen tot de vraag wie Wilma Montesi had
gedood en daarover de waarheid te ontdekken. Onder deze omstandigheden
lanceerde Anna Caglio, met een verbluffend instinct voor het juiste ogenblik, een
volgende coup. Haar hospita, een zekere mevrouw Marri, deelde de pers mede,
dat zij in het bezit was van Anna's testament, waarin de moordenaar van Wilma
Montesi met name genoemd zou zijn. De Italiaanse rechters moeten de krant lezen
om over hun eigen processen op de hoogte te blijven.

20 maart 1954
De hospita, mevrouw Marri, komt voor de rechtbank en verklaart dat zij niet meer
in het bezit is van het testament. Op verzoek van juffrouw Caglio heeft zij het haar
teruggestuurd. De rechtbank gelast inbeslagname van de brief, die nog onderweg
is en uit een postzak wordt opgediept. De adressering luidt: Aan Zuster Donata,
Huis van de Heiland, Via della Pineta Sacchetti, Rome. Deze naam is tot dusver in
het proces nog niet genoemd.
Rechter Ik heb hier de in beslag genomen brief. Ik open hem. De envelop bevat
een vel gewoon wit papier. Ik vouw het open en lees wat er op staat:
‘Rome, 30 oktober 1953. Ik vertrouw deze brief toe aan mijn hospita Lora Marri.
Ik wil dat iedereen weet dat ik geen flauw idee had van de gemene streken van Ugo
Montagna. Ik wist niets van zijn dubbele leven. Van zijn leven dacht ik zo het mijne,
maar ik heb altijd alleen maar aan liefdesgeschiedenissen en schulden gedacht.
Als mij ooit wat mocht overkomen, is deze brief het enige om geloof aan te hechten.
Elke andere bewering hebben ze me afgedwongen. Om mijn christelijke
levensovertuiging mag ik me niet van kant maken. Maar toch wil ik, alleen al voor
andere meisjes die ook zo'n lot zou kunnen wachten, niet spoorloos verdwijnen
zonder te hebben gezegd wat ik weet van Ugo Montagna en Piero Piccioni, de zoon
van de minister. Ik heb ontdekt dat Ugo Montagna de leider is van een bende
handelaars in verdovende middelen, waardoor veel vrouwen spoorloos verdwenen
zijn.’
Bij deze woorden ontstond in de rechtszaal geroezemoes en geagi-
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teerd gefluister. Een paar kordate toehoorders lachten over de gebrekkige stijl van
Anna Caglio. In een zo taalbewust land als Italië werkt zoiets als een dubbel
schandaal, èn door de inhoud, èn door de vorm. Maar de slotzin deed het gelach
verstommen:
'Montagna was het brein van de bende, maar Piero Piccioni was de moordenaar...
Ik hoop dat de gerechtigheid de schurken te pakken krijgen. Marianna Caglio.’
Dezelaatsteklap in hetproces-Muto doet bijna duivels aan. Dit meisje van
drieëntwintig jaar bezat een onfeilbaar instinct voor het politiek juiste ogenblik. Ze
stelde zich niet eens bloot aan vervolging wegens laster, omdat ze haar testament
niet aan de rechtbank had gegeven, maar ervoor had gezorgd dat de president het
op eigen initiatief in beslag liet nemen. Was het aannemelijk dat zij zélf op zulke
slimme gedachten gekomen was? En zo niet, wie dan wèl? Wie waren haar
adviseurs?

22 maart 1954
Het Paleis van Justitie is nu door een cordon gemotoriseerde en zwaar bewapende
politietroepen hermetisch afgegrendeld. Het publiek neemt tegenover de P.S. een
vijandige houding aan. Onder deze omstandigheden schijnt er voor de rechtbank
en de gerechtelijke instanties maar één mogelijkheid over te blijven: de terugtocht.
De officier van justitie doet het volgende voorstel: ‘... in het protocol de navolgende
verklaring op te nemen: Gezien de nieuwe gezichtspunten die het proces heeft
opgeleverd en vooral met het oog op de hoogst ernstige beschuldiging van moord,
geuit door de getuige Anna Caglio, stelt het Openbaar Ministerie voor, teneinde de
dood van Wilma Montesi in het reine te brengen, dat alle documenten met betrekking
tot deze zaak tot zijn beschikking worden gesteld om een nieuw proces aanhangig
te maken. Verder stelt het Openbaar Ministerie voor het proces tegen Silvano voor
onbepaalde tijd te verdagen.’
Hiermee had men de theorie van de ‘voetwassing’ voor het eerst officieel laten
vallen. De verdediging verklaart zich akkoord met het voorstel. De rechtbank trekt
zich in raadkamer terug. Om 15.45 leest de president het besluit voor. Aan het
verzoek van de officier van justitie zal gevolg worden gegeven, het proces tegen
Muto wordt verdaagd, het vooronderzoek over de dood van Wilma Montesi wordt
geopend.
Met het gerechtelijk vooronderzoek wordt belast de rechter van instructie Sepe een gelukkige keuze. Het ondoorgrondelijk schervengericht van Italië's openbare
mening oordeelt bliksemsnel te zijnen gunste: hij is ‘simpatico’, het publiek accepteert
hem genadig, zelfs geestdriftig. Hij wordt de meest gefotografeerde rechter van het
land. De kranten schrijven over zijn lievelingsgerechten, zijn gewicht, zijn gezin, zijn
stokpaardjes. De geïllustreerde bladen brengen een fotoreportage over hem, van
zuigeling via Eerste Communie tot schrijftafel; op laatstgenoemde foto ziet hij er
geweldig dik, flegmatiek, betrouwbaar en onomkoopbaar uit. Hij steekt het van meet
af aan niet onder stoelen of banken dat hij niemand zal ontzien, dat het onderzoek
maanden zal vergen, dat hij zich voorneemt dag en nacht te werken en dat niets
hem kan afleiden van zijn plicht, die zonder twijfel een enorme taak is. De natie is
ten prooi aan een hysterie die steeds meer mensen aantast. Het
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verschijnsel van de verveelvoudiging der getuigen neemt onvoorstelbare vormen
aan. Er worden bijna iedere dag nieuwe namen genoemd: bijvoorbeeld die van de
jezuïetenpater dall'Olio, de leider van de Italiaanse afdeling van Interpol, van prins
Maurits van Hessen, een lid van koninklijke familie. Het lijk van Wilma Montesi wordt
opgegraven. Ook de deskundigen-rapporten schieten als paddestoelen uit de grond.
Er wordt nog een zoon van een minister, die zelf onder-staatssecretaris is, verhoord,
evenals de voorzitter van de machtige Katholieke Actie. Zelfs de naam van Fanfani,
secretaris-generaal der regeringspartij, wordt genoemd. Maar er melden zich ook
onbekenden: er worden verklaringen afgelegd door personeel van Capocotta, door
duistere figuren uit de Romeinse demi-monde, door filmmensen en typistes, door
obscure advocaten en journalisten. Driekwart der getuigen vertelt verzonnen
verhalen. In het tijdschrift ‘Attualità’ beweert een onbekende dat ze in de duinen van
Tor Vaianica ooggetuige van het misdrijf is geweest. Ze wordt voorgeleid en bekent
na lang heen- en weer gepraat dat ze dit verhaal uit haar duim heeft gezogen om
op deze manier met een krantenartikel een paar duizend lire te verdienen. Sepe
baant zich moeizaam een weg door deze chaos van leugens, toespelingen, anonieme
brieven, verklaringen van fantasten en halve gekken, meineden, uitspraken van
prominente figuren, uitvluchten en tegenspraken.
Het proces-Montesi was inmiddels tot een soort industrie geworden, waar
ontelbaren kapitalen aan verdienden. Een groot deel van de Italiaanse journalisten
heeft vier jaar lang van dit proces geleefd. Wilma's stiefmoeder publiceerde haar
memoires. Bijna alle getuigen - ongeveer driehonderd in getal - publiceerden nog
voor dat zij bij de rechtbank hun verklaringen hadden afgelegd, in kranten en
tijdschriften hun bekentenissen, verslagen, foto-reportages, memoires en open
brieven. Gewoonlijk werd een dergelijke publikatie gevolgd door een contra-publikatie,
dementi, herroeping of bevestiging en een eindeloze rij van civiele acties, aanklachten
en vergelijken. De drang tot praten, de zucht zich in deze maalstroom van woorden
te storten kreeg ook de familie van het verdronken meisje in haar greep. Vooral haar
moeder publiceerde een zondvloed van artikelen, ze draaide zelfs een - weliswaar
nooit voltooide - film over de dood van haar dochter, waarin zij zelfs als haar moeder
optrad. Een journalist die zelf vijf- à zeshonderd artikelen over het proces-Montesi
had geschreven, had met haar het volgende telefoongesprek, dat is afgeluisterd en
later voor de rechtbank als bewijsmateriaal werd voorgelezen:
Journalist Hoort u eens, het wordt tijd dat ik u betaal. Hoe wilt u het hebben, per
week of per maand?
Montesi O, dat is wel goed, u doet 't maar zoals 't u het beste uitkomt.
Journalist Ik betaal u 25.000 per week, dat is dus 100.000 per maand.
Montesi Ik moet u morgen toch in ieder geval spreken... .
Journalist Hebt u niet nog iets pikanters in voorraad? Een brief van Wil ma s vriend
bijvoorbeeld?
Montesi Nee, ik bezweer dat er niets meer is.
Journalist Goed dan. Maar wat moet ik doen als de krant wat nieuws wil hebben?
Montesi Ik heb zo veel aan de
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‘Europeo’ gegeven en ze hebben me nog niet eens betaald...
Journalist Hoeveel is dat dan?
Montesi 170.000 lire. En juffrouw Bergagna van de Incom heeft me voor één klein
artikeltje 150.000 geboden.
Journalist Nou ja, dat is dan wel in orde, mevrouw Montesi. Maar u moet me
werkelijk een of andere onderwerp voor een nieuw artikel bezorgen.
Montesi Voor mijn part. Schrijft u uw artikel maar, 't Mag rustig een beetje gepeperd
zijn. En laat u 't mij dan zien. We zullen het wel eens worden.
Een andere journalist verklaarde op een der zittingen het volgende:
’Destijds kon je voor geld in Rome alles krijgen. Op onze redactie (ik werkte toen
voor de ‘Epoca’) kwamen alle mogelijke mensen die ons voor 20 miljoen lire foto's
aanboden waarop Wilma Montesi samen met Piccioni zou staan afgebeeld. Een
vuil truukje! Wij journalisten liepen in die tijd voortdurend met een chequeboekje op
zak om in te kopen, totdat we besloten er een einde aan te maken en alles af te
wijzen. Maar voor het zover was hadden bijna alle mensen die voor deze rechtbank
getuigen, ook de familie Montesi, geld van ons gekregen... Wilma s moeder stelde
mij voor, een sappig artikel voor ons te schrijven; de krant zou dan bij wijze van
betaling de kosten voor de bruiloft van Wilma's zuster Wanda voor haar rekening
nemen. Ze stuurden ons zelfs een rekening van de fooi voor de koster. Toen het
mij te bar werd zei ik tegen mevrouw Montesi: ‘Nu is het wel genoeg. Ik ben tenslotte
niet met uw dochter getrouwd!’’
In deze atmosfeer moest de Italiaanse justitie in de zaak-Montesi achter de
waarheid zien te komen. Maar hoe hartstochtelijk de openbare mening op iedere
wending in deze zaak reageerde, de opwinding die in het voorjaar van 1954 heerste,
kon geen jaren duren. Zij verminderde direct na het begin van het vooronderzoek
en keerde in de loop van het proces verscheidene keren in grote golven terug. Het
is nu moeilijk het verloop van deze koortslijn nauwkeurig weer te geven. Heel dikwijls
stonden de aanleidingen in geen enkele verhouding tot het oplaaien van de bijzonder
snel en heftig reagerende openbare stemming. In september 1954 bereikte de
nationale neurose waaraan Italië destijds ten prooi was, ten tweede male een climax.

15 september 1954
De rechter van instructie Sepe beeindigt zijn vooronderzoek. Het geheime dokument
met het resultaat van zes maanden nasporingen omvat tweeëntwintig delen. Het
wordt overhandigd aan het Openbaar Ministerie, dat op grond van dit dokument de
aanklacht moet voorbereiden.

19 september 1954
De minister van buitenlandse zaken, Attilio Piccioni, de vader van de onder zware
verdenking staande Piero Piccioni, biedt voor de tweede keer zijn ontslag aan, dat
ditmaal door de president wordt aanvaard.

21 september 1954
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In Rome doen wilde geruchten de ronde dat in de zaak-Montesi een sensationele
wending voor de deur staat, 's Middags om twee uur ondertekent de rechter van
instructie Sepe twee bevelen tot inhechtenisneming en een tot voorgeleiding. Het
eerste bevel tot inhechtenisneming betreft Piero Piccioni, de zoon van de
demissionaire minister van buitenlandse zaken. Hij wordt ervan beschuldigd op 11
april 1953 aan de kust van Tor Vaianica door verdrinking de dood te hebben veroor-
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zaakt van Wilma Montesi en haar lichaam, in de veronderstelling dat de dood reeds
was ingetreden, in zee te hebben geworpen.
Het tweede arrestatiebevel betreft Ugo Montagna wegens medeplichtigheid aan
dood door schuld, welk misdrijf is begaan door Piero Piccioni, en wegens
verheimelijking van feiten tegenover de justitie.
Voorgeleiding tenslotte wordt gelast van Saverio Polito, politie-prefect van Rome.
Hij zal zich moeten verdedigen tegen de beschuldiging dat hij als medeplichtige van
Montagna de nasporing van de politie over de dood van Wilma Montesi opzettelijk
op een dwaalspoor heeft gebracht, teneinde de indruk te wekken dat het een ongeluk
was; hij zou daarbij een grof misbruik hebben gemaakt van zijn ambtelijke
bevoegdheden.
Sepe's maatregelen worden pas tegen zes uur in perskringen bekend. Om acht
uur maakt het persbureau ANSA een korte, officiële mededeling van Sepe bekend
en onmiddellijk verschijnen op straat de eerste extra edities, die de verkopers uit
de handen worden gerukt. Vergeefs verbiedt de P.S. de krantenjongens de
krantenkoppen uit te schreeuwen: de levensgrote letters spreken voor zichzelf. Nog
nooit zijn er in Rome op één dag zoveel kranten verkocht als op deze dag. In de
stad wordt over niets anders gesproken. In de restaurants onderbreken de mensen
hun maaltijd. De café's zijn propvol. In de Galeria Colonna heerst een gedrang, dat
half aan een revolutie, half aan een volksfeest doet denken. Er verschijnen tot Iaat
in de nacht extra edities, die voor 90% vol staan met berichten over dé grote zaak.
Maar de zinderende opwinding van het publiek heeft ditmaal niets dreigends: het
volk van Rome viert een overwinning, een feest der gerechtigheid - of datgene wat
het daaronder verstaat. De enige die om negen uur nog niets afweet van de
maatregelen van de rechter van instructie, schijnt Ugo Montagna te zijn. Terwijl
Piccioni al lang gearresteerd is, zit Montagna in een bar aan de Via Veneto. De
politie is hem in de hele stad aan het zoeken, als hij eindelijk de extra editie
openvouwt met op de voorpagina zijn foto. Hij pleegt overleg met zijn advocaten,
stapt in zijn auto en rijdt met een van hen naar Regina Coeli, de gevangenis van
Rome, om zich ter beschikking van de politie te stellen. Daar stapt Montagna uit en
klopt tegen de gesloten ijzeren poort. De dienstdoende wachtmeester opent een
doorkijkluikje en bekijkt het stel ongeïnteresseerd.
Advocaat Hier is Ugo Montagna om zich ter beschikking van de politie te stellen.
Wachtmeester Ogenblik. Wie zei u? Montagna? Ken ik niet.
Advocaat Maar deze meneer hier is markies Ugo Montagna, die door de politie
gezocht wordt. De rechter van instructie heeft een bevel tot inhechtenisname tegen
hem uitgevaardigd. Hij wil zich melden. U moet hem binnenlaten.
Wachtmeester Dat gaat mij niks aan. Ik weet niet waar u het over hebt. Ik heb
geen bevoegdheid en dus kan ik ook niks doen. Ik kan die meneer hier niet
binnenlaten. Iederéén kan wel komen. Laat u mij eerst dat bevel tot arrestatie maar
es zien.
De advocaat van Montagna toont de wachtmeester een krant. Hij leest die
bedachtzaam, oplettend, zonder enig teken van belangstelling of verrassing.
Tenslotte zegt hij: ‘Nou ja,
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wat mij betreft. Maar u moet wèl weten dat ik tegen de voorschriften handel, alleen
maar om u een plezier te doen.’
Het volk van Rome ervoer de maatregelen van de rechter van instructie als een
overwinning over zijn kwelgeesten en tegenstanders. Maar hoe was Sepe tot zijn
maatregelen gekomen? Hoe kon hij ze motiveren? Hij baseerde ze op de volgende
keten van bewijzen:
1 Uit het rapport van de zogenaamde ‘super-experts’ was gebleken, dat de dood
van Wilma Montesi niet het gevolg was van een ongeval. Men had het meisje
verdronken. Dit was niet gebeurd in Ostia, maar op de plek waar het lijk gevonden
was. Onderzoek van het zand uit de longen van de dode, vergeleken met dat van
het strand, sloten iedere twijfel aan deze conclusies uit.
2 Het meisje moest derhalve naar Tor Vaianica en niet naar Ostia gereisd zijn.
Reconstructies bewezen dat zij de trein waarin ze zou zijn gezien in het geheel niet
gehaald kon hebben, omdat zij pas nà vijf uur haar woning had verlaten. Iemand
moest haar dus met de auto hebben afgehaald.
3 Een getuige, Zingirani, verklaarde, dat hij Wilma Montesi in het voorjaar van
1953 in Tor Vaianica gezien had in gezelschap van verdachte Piccioni. Hiermee
leek bewezen dat er tussen Wilma Montesi en Piccioni een relatie bestond.
4 Piccioni had naar de mening van de rechter van instructie geen voldoende alibi
voor de dag van de moord. De beklaagde was niet onschuldig aan de onzekerheid
op dit punt. Thuis had hij gezegd dat hij op die bewuste dag in Milaan was geweest,
maar dit alibi werd al gauw ontzenuwd. Piccioni's tweede lezing luidde dat hij met
de filmactrice Alida Valli, met wie hij intiem bevriend was, in Amalfi was geweest,
als gast van de producer Ponti; deze reis zou hij voor zijn familie, die van zijn relaties
met de actrice niets mocht weten, geheim hebben gehouden. Tenslotte beweerde
Piccioni dat hij zijn bezoek in Amalfi voortijdig had beëindigd omdat hij griep had;
hij was naar Rome teruggekeerd om naar de dokter te gaan. Dit drievoudig alibi
maakte Piccioni a priori verdacht.
5 Voorts waren er getuigen van een telefoongesprek dat Alida Valli vanuit Venetië
met de beklaagde zou hebben gehad, enkele dagen na de dood van Wilma Montesi.
De actrice zou tijdens dit gesprek onder meer het volgende hebben gezegd:
‘Maar wat is er eigenlijk aan de hand?... Je hebt dat meisje dus gekend?... Wat
zegt Ugo ervan?... Daar krijg je heel wat geduvel mee, m'n jongen...’
6 Het medeweten en de medeplichtigheid van Montagna leek door de verklaringen
van Anna Caglio bewezen.
7 Er scheen geen twijfel mogelijk dat Montagna en Piccioni het politie-onderzoek
hadden gehinderd. Dit bleek uit de verklaring van Anna Caglio en uit de opvallende
haast waarmee het onderzoek gevoerd werd. De rechter van instructie kwam echter
tot de slotsom dat niet de betreffende hoofdcommissaris van politie doch de
Romeinse politie-prefect de schuldige moest zijn, daar deze de leiding van het
onderzoek had.
Deze keten van bewijzen en aanwijzingen had Sepe meer opgebouwd door
uitsluiting van andere mogelijkheden dan door nieuwe vondsten. Bij hem ging het
er in de
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eerste plaats om, de immense ballast van het proces overboord te gooien, de lawine
van geruchten en speculaties in te dammen en paal en perk te stellen aan de
onafzienbare vermeerdering van het aantal getuigen, de verwikkelingen en de
tegenspraken. Dit lukte hem. Nadat hij zijn conclusies in handen had gesteld van
het Openbaar Ministerie, begonnen de kranten, eerst aarzelend, maar steeds
definitiever, zich ook met andere onderwerpen dan de zaak- Montesi bezig te houden.
De koortscurve zakte. De hoeveelheid papier die aan het proces werd besteed
daalde binnen enkele maanden van zeventig tot tien procent. Er stond zelfs weken
lang niets over op de frontpagina. Er ging een jaar voorbij. De beschuldigden werden
tegen borgstelling op vrije voeten gesteld. Het Openbaar Ministerie diende in de
zomer van 1955 zijn aanklacht in, een dokument van vijfhonderd bladzijden. De
Italianen, die een jaar geleden nog zo heftig hadden gereageerd, bewezen nu een
van hun grootste deugden, die vooral dàn onontbeerlijk is wanneer men te maken
heeft met het mechanisme der Italiaanse justitie: geduld. Er doken geruchten op:
het proces zou in de herfst van 1955 in Rome gevoerd worden. Het zou tot het
voorjaar van 1956 zijn uitgesteld. Toen heette het weer dat het tijdstip definitief was
vastgesteld: herfst 1956, en wel in Verona. Zo verstreken weer twee jaar.

december 1956
Eindelijk worden plaats en tijdstip van het proces tegen Piccioni, Montagna en Polito
officieel bekend gemaakt. Het proces zal worden gevoerd in Venetië. Deze stad is
zogenaamd gekozen met het oog op de ‘openbare orde, rust en veiligheid’.
Venetië wordt beschouwd als de politiek ongevaarlijkste, meest apathische stad
van het land. Het proces begint op

20 januari 1957
drie jaar en negen maanden na de dood van de timmermansdochter Wilma Montesi.
‘Het proces van deze eeuw’ wordt gevoerd in de grote zaal van het Fabbriche
Nuove, een groot, oud paleis aan het Rialto. De plaatsen van de rechters, de officier
van justitie, de beklaagden en de getuigenbank beslaan bijna een derde van de
ruimte. Daarvoor zitten de verdedigers en de advocaten van de civiele partij,
ongeveer dertig personen, van wie in de loop van het proces dikwijls niemand meer
weet wie zij eigenlijk vertegenwoordigen. Verder is er de perstribune, die plaats
biedt aan ongeveer 50 personen, maar er verdringen zich dikwijls tweemaal zo veel.
Het publiek moet zich tevreden stellen met de achterste helft van de zaal. Er zijn
geen zitplaatsen. Op de belangrijke dagen van het proces staan daar wel driehonderd
mensen als haringen in een ton, onbeweeglijk tegen elkaar aangedrukt. Een van
de eersten die wordt verhoord is de beklaagde Piccioni, die definitief ontkent:
Rechter Volgens de verklaringen van Anna Caglio hebt u tezamen met Ugo
Montagna op 29 april, 's avonds om negen uur, een bezoek gebracht aan de
hoofdcommissaris van politie op het ministerie van binnenlandse zaken. Kloppen
die verklaringen?
Piccioni Absoluut niet. Die avond heb ik met Alida Valli, de Franse schrijver Félicien
Marceau en andere vrienden gegeten.
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Piccioni Sedert vanochtend. Ik heb hem hier in de rechtszaal voor het eerst ontmoet.
Rechter En Wilma Montesi?
Piccioni Dat meisje heb ik helemaal niet gekend, ik heb zelfs nooit over haar horen
praten. Haar naam vernam ik voor het eerst toen die in de kranten verscheen.
In het verloop van het proces slaagt Piccioni er in, zijn alibi voor die bewuste
middag te versterken. Zijn verdedigers spelen het klaar door ondervragingen en
kruisverhoren een praktisch ‘waterdichte’ keten van bewijzen te smeden. De
getuigenis van de arts die hem op die dag in Rome behandeld heeft, sluit
menselijkerwijs zijn aanwezigheid in Capocotta uit. De officier van justitie probeert
vergeefs de geloofwaardigheid van deze getuige aan het wankelen te brengen en
hem in tegenspraken te verstrikken. Dit punt wordt pas in minutieuze uiteenrafelingen
gedurende vele zittingen definitief opgehelderd.
Na Piccioni wordt de beklaagde Polito, ex-politie-prefect van Rome verhoord:
Polito Ze hebben de laatste jaren van mijn leven vergiftigd. Ze willen mij kapot
maken. Begrijpt u, meneer de president, wat het betekent door de Romeinse justitie
naar de beklaagdenbank te worden gesleept? Het is afschuwelijk. En ik heb niets
op mijn geweten, niets, niets en nogmaals niets. Begrijpt u mij, meneer de president?
Rechter Wat hebt u tot uw verdediging aan te voeren?
Polito Edelachtbare, ik heb Piccioni in deze zaal voor het eerst ontmoet. Montagna
heb ik in m'n hele leven maar drie keer gezien. Ik heb me nooit voor het onderzoek
inzake het geval-Montesi geïnteresseerd, totdat de hoofd-commissaris mij vertelde
van de geruchten die over Piero Piccioni in omloop waren.
Rechter Wanneer was dat?
Polito Dat weet ik niet meer... De geschiedenis van dat voeten-wassen heb ik niet
bedacht, al heeft de rechter van instructie dan ook een andere mening en al
behandelt hij mij dan ook als een misdadiger, zelfs als een moordenaar. De
politie-prefect van Rome heeft wel wat beters te doen dan weggelopen meisjes na
te lopen (onrust in de zaal). Mijn mensen hebben de familie Montesi ondervraagd
en die kwam met het verhaal van dat voeten-wassen op de proppen. Daarmee was
voor ons de zaak van de baan...
Rechter Volgens de beklaagde zijn zijn verklaringen voor de rechter van instructie
niet behoorlijk genotuleerd.
Polito Dat was het tweede verhoor. De rechter van instructie zei tegen mij: ‘De
super-experts hebben vastgesteld dat Wilma Montesi is vermoord. Ik wil nu van u
de naam van de moordenaar horen.’ ‘Van welke moordenaar?’ vroeg ik hem. ‘De
moordenaar van Wilma Montesi,’ zei de rechter, ‘en als u niet met de waarheid voor
de draad komt heb ik hier een arrestatiebevel voor u klaarliggen.’ Ik raakte m'n
beheersing kwijt, ik dacht dat hij gek was geworden. Hij wilde mij met alle geweld
bij de moord betrekken. Dat gaat toch te ver!...
Rechter Maar kreeg u dan geen verdenking toen men u mededeelde dat de dode
gevonden was zonder haar jarretellegordel? Of is u dat niét medegedeeld?
Polito Misschien. Maar ik weet dat niet meer precies. Ik ben suikerziek en heb
een slecht geheugen. Vermoedelijk is het mij wel medegedeeld, maar het was niet
aan mij om me
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daar ongerust over te maken.
Rechter Maar tenslotte was u toch de politie-prefect. Dit detail is een van de meest
mysterieuze feiten van het hele geval, dat moet u toch hebben ingezien! Uw
antwoorden zijn onbevredigend en absurd.
Polito Maar destijds trok toch niemand zich iets aan van het geval-Montesi.
Niemand sprak erover... Ik ben onschuldig, gelooft u me toch!
Een uur later is Ugo Montagnaaan de beurt. Ook hij zegt: ‘Ik ben onschuldig. Ik
ben volkomen onschuldig!’

30 januari 1957
Op deze dag zit de familie van Wilma Montesi in de getuigenbank. Zij treden op als
civiele partij en het is er hun voornamelijk om te doen, Wilma te idealiseren tot een
onschuldig, argeloos meisje. Zo eist haar vader, met succes, dat justitieel wordt
vastgesteld dat zijn dochter nog maagd was. Hij verklaart:
‘Wilma was een goed, vroom, bescheiden kind dat haar ouders respecteerde. Ze
had geen enkele relatie met mannen. Ze had niet eens vriendinnen... Nooit bleef
ze een nacht van huis... Het is niet waar dat ze een dubbel leven leidde!... Ze is
nooit in Capocotta geweest en ze heeft nooit meegedaan aan drink-partijen en
feesten...’
Enzovoort, enzovoort. Het is opvallend hoe de getuigen in deze zaak zich in hun
verklaringen verstrikten - tot het ongeloofwaardige toe. In laatste instantie scheen
het er hun om te doen te zijn een objectief beeld te schetsen van de personen en
feiten waarom het ging. Zij speelden als het ware zichzelf: de onschuldige verdachte,
de moedige aanklaagster, de bezorgde, toegewijde vader, de ridderlijke man die
ten onrechte vervolgd wordt, en zo voort. Ieder van hen scheen een bepaald type,
een partij te vertegenwoordigen. Zoals in het openbaar de ‘colpevolisti’ en de
‘innocentisti’ hun dagelijks schervengericht hielden, zo namen ook de getuigen a
priori vaste posities in, alsof een onzichtbare regisseur hen die had aangewezen.
Ze speelden individueel, maar ook tegen elkaar, rollen. De stilzwijgende stelregel
van dit spel was, dat de beste acteur de bovenhand behield. Deze houding is tot
op zekere hoogte te verklaren door de eigenaardigheden van de Italiaanse
strafprocedure. De meeste verklaringen waren aanvankelijk zwart op wit - namelijk
in de pers - gepubliceerd. Vervolgens werden zij voor de rechter van instructie éénof meermalen herhaald en tenslotte waren zij in het dossier terecht gekomen. De
rol van de individuele getuigen was dus letterlijk ingestudeerd en uittentreure
gerepeteerd. Tijdens het proces traden zij aldus minder op als reële personen dan
wel als vertegenwoordigers van zichzelf en van de stelregels die zij verdedigden.
Zo trad bijvoorbeeld Anna Caglio niet op als zichzelf, maar als iemand die voor Anna
Caglio speelde.
Hieruit is nog een ander kenmerk van dit proces te verklaren, dat op het eerste
gezicht verbijsterend lijkt: het sensatieproces, ‘het proces van deze eeuw’ werd op
de duur doodgewoon vervelend. Dagenlang hoorde men niets anders dan de
herhaling van feiten die allang bekend waren en die men al jarenlang tot vervelens
toe gehoord had. Met eentonige hardnekkigheid kwam tijdens de zittingen steeds
weer de jarretellegordel ter sprake, de trein naar Ostia, de tijd die het horloge
aanwees, het alibi, de kleding, de voetwassing - steeds maar weer dezelfde vragen
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en antwoorden. Ook dit is typerend voor de Italiaanse straf-procedure, waarbij men
het er niet zozeer op aanlegt een feit te onderzoeken en een onbekende waarheid
te vinden, maar om reeds lang bekende verklaringen tegen elkaar uit te spelen, ze
tegen elkander te laten botsen, het vuurtje aan te wakkeren, in de hoop dat deze
botsing valse getuigenissen doet ineenstorten.

2 januari 1957
Dit is de dag van Anna Caglio, haar eerste ‘optreden’ in Venetië. Zij is minder
fascinerend dan voorheen, maar niet minder koelbloedig en vastbesloten en zij
neemt geen woord terug:
Rechter U hebt vele, àl te veel verklaringen afgelegd, die niets met dit proces te
maken hebben... Bepaalt u zich tot het onderwerp. Wat heeft Montagna u over de
zaak-Montesi gezegd?
Anna Caglio Onmiddellijk na de dood van het meisje op 14 april 1953, zei hij tegen
mij dat Piccioni een louche vent was. Hij was betrokken bij een heel gemeen zaakje,
maar hij, Montagna, had daar niets mee te maken en als iemand hem erin wilde
halen dan zou hij wel eens uitpakken en twintig namen noemen... Ik zei tegen hem:
‘Je leeft van handel in verdovende middelen en je bent medeschuldig aan een
moord, want Piccioni heeft Wilma Montesi vermoord en jij bent z'n medeplichtige.’
Dat ontkende Ugo niet. We waren alleen, in de auto. Het enige wat hij zei was: ‘Dat
kan niemand bewijzen.’
Officier Volgens u was Montagna het hoofd van de bende. Wat wilt u daarmee
zeggen?
Anna Caglio Ugo zei altijd tegen mij dat Piccioni een souteneur was. Toen ik
Piccioni dat vertelde, zei hij: integendeel, Ugo is het hoofd van de bende, niet ik.
Officier Dat heb ik u niet gevraagd. U hebt beweerd dat er een heleboel vrouwen
verdwenen waren. Wie waren die vrouwen?
Anna Caglio Eén ervan was Wilma Montesi. Ik zou de volgende geweest zijn als
ze mij hadden vermoord. En bovendien heeft Silvano Muto me verteld dat er nog
meer vrouwen door de bende zijn vermoord.
Anna Caglio werkt voortdurend met de aanvoegende en voorwaardelijke wijs,
met vraagtekens en aanduidingen. Tegenover haar verklaringen, die men eerst als
absolute waarheid accepteerde, staat men hoe langer hoe skeptischer. Het is
kenmerkend dat zij zelf nooit iets gezien heeft. Ze heeft altijd alleen maar gehoord
dat iemand anders iets bezwarends heeft gezegd.
Klaarblijkelijk wist ze alles, maar alleen van horen-zeggen, uit de tweede en derde
hand. Wat ze vertelde was grof gezegd roddelpraat.
Wij hebben gezien welke rol het gerucht bij het ophelderen van misdaden in dit
land speelt. Geen enkel rapport of verslag kan er dan ook buiten. Dat is een van de
redenen van het verschijnsel van de zogenaamde verveelvoudiging der getuigen.
Het protocol luidt verder:
Officier Uw bron was dus Silvano Muto?
Anna Caglio Ja, gedeeltelijk.
Officier Verder hebt u tegen de rechter van instructie gezegd: ‘Ik zou een heleboel
bewijzen kunnen aanvoeren, maar dat is tenslotte ùw werk.’ Op welke bewijzen
doelde u?
Anna Caglio Als ze mij vermoord hadden, dan was dat zo'n bewijs geweest.

Randstad 4-6

Officier Maar tenslotte leeft u nog. Wie waren de andere leden van de bende waar
u het over heeft?

Randstad 4-6

144
Anna Caglio Montagna en Pavone en dan ook nog de prefect Mastrobuono - die
dreven met z'n drieën de zaak.
Officier Welke zaak?
Anna Caglio De handel in verdovende middelen.
Officier Maar u hebt daarnet gezegd dat er vrouwen zijn verdwenen.
Anna Caglio Ik bedoelde de handel in verdovende middelen en daarbij zijn vrouwen
verdwenen.
Officier Wie hebt u iets gezegd over uw vermoedens?
Ze had er tegen iedereen iets over gezegd: tegen de jezuïetenpater dall'Olio,
tegen pater Filipetti uit Milaan, tegen pater Rotondi uit Rome, tegen kolonel Pompei
en nog ontelbare anderen. Maar intussen gingen hoe langer hoe meer mensen
Anna Caglio beschouwen als een mythomane, een pathologische leugenares in
grote stijl, die zich zonder aanzien des persoons, alleen maar uit geldingsdrang
naar voren gedrongen had, zonder dat zij ook maar iets over de dood van Wilma
Montesi wist. Weer anderen zagen in haar gedragingen niets anders dan een poging,
om zich tot iedere prijs te wreken op haar vroegere minnaar Montagna: al zouden
er onschuldige mensen worden veroordeeld, regeringen aan het wankelen worden
gebracht, ministers ontslag nemen, als zij, Anna Caglio, haar geheime doel maar
bereikte! Tegen het einde van het proces slingerde Piccioni's verdediger haar deze
beschuldigingen woedend in haar gezicht:
‘Het proces tegen Muto was voor deze vrouw hèt grote moment. Toen kon zij het
zich veroorloven met de advocaten te doen wat zij wilde en hele rechtszittingen te
verstoren. Maar dat is nu voorbij. Wie zou niet ontdekt hebben dat ze een meinedige
leugenaarster is? Nu kan ze ons en de justitie niet langer meer voor de gek houden.
De tijd van de geruchten is voorbij. De natie heeft genoeg van haar leugens! Het
geluk heeft haar lang genoeg gediend en nu heeft het zich van haar afgekeerd. Ze
moest nu maar eens eindelijk bekennen in wiens dienst ze staat en wie haar voor
zijn smerige doeleinden heeft gebruikt! Het uur van de waarheid heeft geslagen!’
Er ontstond zelfs een controverse tussen de officier van justitie en zijn
kroongetuige:
‘Let u op uw woorden, Maria Caglio. Ik wil niet zeggen hoe ik over u denk. Maar
bedenkt u goed waar u staat voordat het te laat is... U schudt uw hoofd, maar u weet
heel goed dat wij uw woorden niet meer kunnen geloven. Het is nog niet te laat.
Herroept u uw leugens!...’
Maar Anna Caglio was niet uit haar evenwicht te brengen. Ze zei - en ze bleef
daarbij tot het bittere einde-:
‘Het heeft nooit in mijn bedoeling gelegen een onwaarheid te zeggen. Daar heb
ik geen belang bij. Wat ik verklaard heb, is de waarheid.’

2 maart 1957
Dit is een belangrijke dag, niet vanwege de verklaringen, maar omdat de sfeer van
het proces in één slag verandert. Het proces-Montesi wordt van de ene dag op de
andere van een drama-op-leven-en-dood tot een onderwerp van spot. De tragedie
wordt tot een farce. En de aanstichter is een kleine, waardige meneer, die op deze
dag in de getuigenbank plaatsneemt.
Rechter Hoe is uw naam?
de Sanctis Ik ben Orion, de magiër. Volgens de burgerlijke stand heet ik Ezio de
Sanctis.
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titie een brief geschreven waarin u beweert dat de beklaagden Piccioni en Montagna
u in maart 1953, tezamen met Wilma Montesi en Anna Caglio in Milaan geconsulteerd
zouden hebben. Houdt u deze bewering vol?
de Sanctis Ja. Ik moet alleen één kleinigheid rechtzetten. Ondergetekende heeft
geschreven, dat genoemde personen hem bezochten in maart 1953. Ik kan thans
verklaren dat de juiste datum 9 april 1953 was. (hilariteit)
Rechter Hoe verliep dat bezoek?
de Sanctis Drie personen, twee heren en een dame, kwamen mijn spreekkamer
binnen.
Rechter Stelden zij zich voor?
de Sanctis Ja. De ene zei: ‘Ik ben de markies van San Bartolomeo. De tweede
was Piero Piccioni, maar hij stelde zich voor als een zekere Piero Morgan. De dame
was Wilma Montesi.
Officier En wie was de vierde?
de Sanctis Anna Maria Caglio. Zij kwam later. Ze was namelijk bang dat zij herkend
zou worden door een meisje dat zij voor de deur gezien had.
Rechter En wie zou dat meisje geweest zijn?
de Sanctis Adriana Bisaccia.
Rechter Wel, dan was het gezelschap dus voltallig.
(Het gegrinnik in de zaal was overgegaan in een luid gelach. De beklaagden zijn
volkomen verbluft, zelfs de advocaten zijn sprakeloos. De officier tracht met moeite
zijn waardigheid te bewaren door in een wetboek te bladeren. De president laat zijn
lorgnet vallen).
Officier Wat zei Wilma Montesi?
de Sanctis Ze maakte zich bezorgd.
Verdediger Geen wonder. Tenslotte was ze dood.
Officier En wat zei ze nog meer?
de Sanctis Ze zei dat ze om vijf uur haar woning had verlaten.
Officier Maar u oefent toch praktijk uit in Milaan?
de Sanctis Inderdaad. Maar Wilma Montesi zei dat ze per vliegtuig waren gekomen
- dat moet wel een straaljager geweest zijn.
Officier Zoudt u Piccioni en Montagna herkennen?
de Sanctis Natuurlijk. Daar zitten ze toch! (hilariteit)
Officier Wat droeg Wilma Montesi?
de Sanctis Groen-met-zwarte schoenen en een penicillinekleurige mantel...
(gegrinnik)
Rechter Bent u zich bewust dat u met uw verklaring een groot risico loopt? U kunt
vervolgd worden wegens meineed.
de Sanctis Ik ben mij volkomen bewust van mijn positie. Ondergetekende is voor
het gerecht verschenen uit liefde voor de rechtvaardigheid, om de waarheid te doen
triomferen...
De ‘magiër’ weigert zijn verklaringen in te trekken. De zitting wordt geschorst op
bevel van de officier van justitie, die tegen Orion een aanklacht wegens meineed
indient. De helderziende komt in de beklaagdenbank en wordt in een spoedzitting
veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden - een veroordeling die
hij heel genoeglijk accepteert, alsof hij het allemaal prima voor elkaar heeft.
Het geval van deze man staat in het proces volstrekt niet op zichzelf. Het was
veeleer het signaal voor een nieuwe fase van het proces, de fase der revue, van
het melodrama en de farce. Het leek alsof het land de geestelijke last van de
zaak-Montesi moe was geworden, zó hoopten zich in de daarop volgende weken
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zocht een nieuwe uitlaatklep en vond die in een vreugde, die eigenlijk een
geëxalteerd, zelfs een waanzinnig karakter droeg. Tijdens het proces werd dagenlang
gesproken over de zogenaamde ‘Rode Johanna’. Deze operette-figuur bleek
uiteindelijk ontsproten te zijn aan het brein van een dorpspastoor uit de Po-vlakte,
die haar met behulp van handig vervalste brieven in het leven had geroepen. Deze
brieven wemelden van melodramatische bekentenissen en belevenissen in de trant
der stuiversromans. Retrospectief kan worden vastgesteld dat ook de verklaringen
van Anna Caglio met haar idées fixes van ‘verdovende middelen’ en ‘orgiën’ niet
vrij zijn van de invloed van dit soort lectuur.
Er meldden zich voortdurend nieuwe getuigen aan: nòg een helderziende, een
generaal der jezuïeten, een redacteur van de ‘Osservatore Romano’, een delinquent,
een prostituee, hoogleraren en bankemployé's, kappers en boekdrukkers, barkeepers
en gendarmerieofficieren. Het is niet teveel gezegd dat het proces-Montesi een
bijna nauwkeurige doorsnee van het Italiaanse volk te zien gaf - zij het ook een
gehavende doorsnee, want het aandeel van halve garen en oplichters was
onevenredig groot. De verveelvoudiging der getuigen ging zo ver dat de advocaten
personenregisters moesten aanleggen om te kunnen vaststellen wie er verklaringen
aflegde. Op een dag werd een getuige gedagvaard die Ceppi heette en uit Turijn
kwam. Toen hij in de getuigenbank had plaatsgenomen, wist niemand meer waarom
hij gedagvaard was, zelfs niet wat hij met de zaak uitstaande had. Men vroeg hem
of hij een idee had waarom hij hier was - welke vraag hij ontkennend beantwoordde.
In het personenregister van het proces, dat geleidelijk aan de omvang van een
klein adresboek had aangenomen, stond echter één naam die plotseling uitzonderlijk
belangrijk zou blijken te zijn - een naam die de laatste weken van het proces zou
beheersen en die aan de zaak-Montesi de laatste fel-dramatische wending zou
geven: de naam Giuseppe Montesi. Deze man, boekhouder van beroep en verloofd
met een zekere Mariella Spissu, was de oom van Wilma Montesi.

28 maart 1957
De kranten betitelen hem al gauw als ‘oom Giuseppe’. Tijdens het routine-verhoor
verklaart hij dat hij op de middag dat zijn nicht verdween, zoals gewoonlijk tot 's
avonds half negen in de drukkerij waar hij werkte was geweest. Als hij moet
antwoorden op de vraag wanneer hij van Wilma's verdwijning hoorde, verstrikt hij
zich in tegenspraken. De officier van justitie kan bewijzen dat zijn verklaringen over
het bewuste telefoongesprek niet kunnen kloppen. Tenslotte legt de zetter Leonelli,
een collega van Giuseppe, een sensationele verklaring af:
Leonelli De negende april, even na vijf uur, verliet u, meneer Montesi, de drukkerij.
U zei dat u naar Ostia ging, waar u een pied-à-terre had.
Giuseppe Meneer de president, vraagt u die man of hij wel een blanco strafregister
heeft.
Rechter Daar gaat het hier niet om. Vertelt u ons of het waar is, dat u op de middag
van 9 april vroeg van kantoor bent gegaan.
Officier Luistert u, meneer Montesi. U staat hier niet als beklaagde. Het enige dat
wij van u willen weten is, waar u op die bewuste avond tussen
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zes en negen geweest bent. Ik kan me voorstellen dat er dingen zijn waar men liever
niet over spreekt.
Giuseppe Natuurlijk ben ik geen beklaagde, maar ik blijf erbij dat ik in de drukkerij
was.
Rechter Bent u naar Ostia gegaan of niet?
Giuseppe Ik ben niet naar Ostia gegaan.
Officier Waarheen dan?
Giuseppe Ik weet het niet meer.
Officier In uw eigen belang: spreekt u de waarheid.
Giuseppe (zeer opgewonden) Ik kàn het niet zeggen. Ik kàn het niet!
Hier wordt de zitting geschorst. De president gelast voortzetting achter gesloten
deuren. Wat er toen gezegd is, weten de kranten al vijf minuten na de zitting - tot
in ieder detail. Diezelfde nacht nog verschijnt dit nieuws vers van de pers in extra
edities.
Het is een duistere en onfrisse geschiedenis uit de alkoven van Rome's
kleinburgerij. Giuseppe Montesi heeft twee jaar een verhouding gehad met de zuster
van zijn verloofde; uit deze verhouding is zelfs een kind geboren. Hij beweert nu
dat hij de bewuste middag in april, toen zijn nicht verdween, heeft doorgebracht met
zijn vriendin Rossanna Spissu en dat hij dit feit jarenlang heeft verzwegen om zijn
verhouding met haar geheim te houden. Zijn vriendin en toekomstige schoonzuster
bevestigt deze verklaring en helpt hem al dus aan een tweede alibi. Maar enkele
dagen later, op

2 april 1957
verschijnt in het weekblad l'Espresso een open brief aan ‘oom Giuseppe’,
ondertekend door de journalist Menghini. Daarin schrijft hij:
‘Geachte heer Montesi, Het is nu uw plicht om uzelf bij de justitie aan te geven
en de waarheid te zeggen - en wel de gehele waarheid, die u tot dusver hebt
verzwegen en die mij nu al drie jaar bekend is... Een maand geleden vroeg u mij,
naar aanleiding van de verklaring van Leonelli of ik nog steeds dezelfde mening
was toegedaan als in 1954, met andere woorden: of ik nog altijd dacht dat u
onschuldig was. Ik heb u toen geantwoord dat dit niet het geval was. Met deze
ontkenning bedoelde ik dat ik daar gisteren mijn goede redenen voor had, maar nu
ben ik er zeker van.
Het ogenblik is gekomen, meneer Montesi, om alles te bekennen. Uw nicht Wanda
koestert al jaren een ernstige verdenking tegen u. Nú verdenkt uw hele familie,
verdenken al uw vrienden u. Bouwt u niet op de theorie van zelfmoord of ongeluk;
deze theorie is al lang vernietigd. Uw alibi, ook het tweede, is niet steekhoudend,
dat weet u beter dan ik. U bent niet bang voor de justitie, u bent bang voor uw broer,
Wilma's vader. U vreest zijn woede en zijn wraak. Bewijs nu uw moed en beken dat
u op 9 april in de namiddag niet uw vriendin Rosanna hebt opgebeld. Iedereen wist
van uw verhouding met de zuster van uw verloofde, dat was in het geheel geen
geheim. Die middag hebt u vanuit de drukkerij niet Rosanna, maar Wilma opgebeld.
U hebt haar daarna ontmoet en bent met haar naar Ostia gegaan. Wat er verder
gebeurd is, weet u alleen. Meld u bij de justitie! Beken! getekend: Fabrizio Menghini.’
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Tijdens de rechtszitting die op deze brief volgt, verstrikt oom Giuseppe zich bij het
kruisverhoor in tegenspraken.
De tijden die hij noemt kloppen
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niet met de opgaven van zijn vriendin. Er blijkt dat hij Wilma meerdere malen op
autoritjes heeft meegenomen. Waarom heeft Giuseppe Montesi jarenlang een vals
alibi aangevoerd en dit met hand en tand verdedigd, terwijl, zoals al spoedig bleek
de hele familie Montesi en nog talrijke mensen buiten de familie nauwkeurig op de
hoogte waren van zijn verhouding met Rossana?
Officier Het moet u goed duidelijk zijn dat uw verklaringen en die van de getuige
Rosanna Spissu elkaar tegenspreken... Ook nu spreekt u niet de waarheid. Misschien
is er een derde waarheid en het is mogelijk dat die met het verdwijnen van uw nicht
te maken heeft... Maar we kunnen met wiskundige zekerheid vaststellen dat u ook
nu niet de waarheid gesproken hebt...
Giuseppe Ik spreek wèl de waarheid! Wat wilt u eigenlijk van mij? Ik ben nog nooit
op zo'n manier verhoord... Vier jaar lang heb ik mijn geheim bewaard en toen
(plotseling schreeuwend) heb ik met één slag alles kapot gemaakt en alles opgeofferd
wat mij het liefst is - m'n verloofde, m'n kind en de moeder van m'n kind. Ik hèb de
waarheid gezegd!
Officier Neen, u liegt nog steeds. U bent bang, Giuseppe Montesi.
Giuseppe Ik bèn niet bang. Ik was die middag bij Rosanna. Dat zweer ik bij het
lichaam van Christus en bij het leven van mijn zoon.
Officier Precies zo hebt u ook uw vorige leugens bezworen en uw collega's van
meineed beschuldigd toen zij tegen u getuigden. Daarna hebt u alles herroepen. U
hebt uw nicht Wilma uitgenodigd voor een autoritje.
Giuseppe Dat is niet waar.
Officier U hebt haar uitgenodigd.
Giuseppe Dat is niet waar! Dat heb ik niét gedaan. Haar moeder zei tegen mij:
‘Kom, Giuseppe, 't zijn jonge meisjes, waarom ga je niet eens een autoritje met ze
maken?’ Het was haar moeder. Ik heb Wilma niet uitgenodigd!
Officier Voor de laatste keer: wat hebt u gedaan op de middag van 9 april?
Giuseppe (schreeuwt zo hard hij kan) Ik kan niet meer. Ik zeg het u voor de
allerlaatste keer: ik weet nergens van. Ik weet niets over Wilma's dood. Ik weet niet
hoe ze aan haar eind gekomen is. Misschien weten haar vader of haar moeder het
- ik weet het niet.
Het alibi van Giuseppe, dat tòch al zwak is, krijgt enkele dagen later opnieuw een
zware slag. Bij de justitie vervoegt zich het echtpaar Piastra. Deze mensen verklaren
beiden dat zij Rosanna Spissu op 9 april, 's avonds om zeven uur gezien hebben
op het Stazione Termini, het centraalstation van Rome. Een carnet bewijst dat het
echtpaar inderdaad op de bewuste avond op het station is geweest. Als hun bewering
klopt, kan Giuseppe niet bij Rosanna geweest zijn en berust zijn alibi op een meineed
van zijn vriendin.
Rechter Rosanna ontkent, de bewuste avond op het station te zijn geweest. Bent
u er absoluut zeker van haar daar gezien te hebben?
Mevrouw Piastra Absoluut zeker.
Officier Bent u bereid tot een confrontatie met getuige Rosanna Spissu?
Mevrouw Piastra Als het nodig is, ja...
Officier Rosanna Spissu, u kon met de familie Piastra altijd goed opschieten,
nietwaar? U was bij hen kind in huis en er is geen enkele reden waarom de Piastra's
u vijandig gezind zouden zijn?
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Spissu We konden altijd goed opschieten.
Officier Juist. Waarom zouden zij dan liegen?
Spissu Dat weet ik niet. Maar ik was niet op het station. Ik was bij Giuseppe.
Officier Het is duidelijk dat u liegt - de hele tijd al. Spreekt u nu eens eindelijk de
waarheid.
Spissu Alstublieft, mevrouw Piastra, denkt u toch eens goed na. Ik heb u op die
avond niet op het station gezien. Waarom doet u mij dit aan? Waarom wilt u m'n
leven kapot maken? Wat heb ik u gedaan?
Mevrouw Piastra Maar ik kan toch niet anders. Ik kan toch niets anders zeggen.
We hebben elkaar toch werkelijk op het station gezien!
Spissu Denkt u nòg eens na. Het kan niet kloppen.
Mevrouw Piastra Maar ik kan toch niet helpen dat het klopt. Ik kan het niet
helpen!... Ik ben er heel zeker van dat het die dag was. Het carnet is een bewijs. Ik
kan niet anders!
Spissu Maar ik wàs er niet. Het is niet waar. Denkt u toch na. U maakt me helemaal
kapot!
Mevrouw Piastra Hou asjeblieft op. Het is niet mijn schuld. Ik wil naar huis. Ik
houd dit niet langer uit. M'n kind wacht op me.
Spissu Ik heb óók een kind. Mijn hemel, waarom doet u me dit aan!
Tenslotte komt Giuseppe Montesi nog één keer aan het woord:
Giuseppe Edelachtbare, zegt u me wat ik moet doen. Of ik offer de moeder van
m'n kind op, òf ik bedenk een leugen. Zij raakt in moeilijkheden en wordt vervolgd,
alleen maar omdat ze de waarheid spreekt. Dat is toch je reinste waanzin. Dit
dilemma martelt me nu al sinds gisteren.
Officier Het martelt u al jaren, Montesi. Geeft u dat toch toe.
Tot slot wordt de journalist verhoord die de open brief aan Giuseppe heeft
geschreven. Bij de confrontatie met Montesi zegt hij:
Menghini Op de dag van de begrafenis, toen Wilma's kist gesloten werd, hebt u
geweigerd naar de dode te kijken. U rookte de ene sigaret na de andere en het
gejammer van Wilma's moeder vervulde u met ontzetting... Na de begrafenis reed
u mee in mijn auto. Weet u nog wat mijn collega en ik tegen u gezegd hebben? Wij
zeiden u op de man af dat u uw nicht had vermoord! Giuseppe Montesi, kijkt u me
aan. U zei tegen mij dat u omgang had met uw nicht.
Giuseppe Wat wilt u daarmee zeggen?
Menghini Er was maar één man in Wilma's leven en destijds zei ik tegen u: ‘Die
man bent u!’
Giuseppe U liegt. Dat zijn smerige leugens!
Hier breekt de officier het verhoor af en zegt:
‘Meneer de President! Ik ben van mening dat dit proces op een keerpunt is
aangeland. Giuseppe Montesi, uw eerste alibi is vernietigd en nu ook het tweede.
U bevindt zich temidden van de ruïne van uw bouwwerk van leugens. Ik verzoek
bij deze dat het protocol van deze verhoren aan het Openbaar Ministerie wordt
overhandigd, teneinde het bewijsmateriaal te onderzoeken en vast te stellen of
tegen Giuseppe Montesi een aanklacht kan worden ingediend.’
Hiermee was het proces praktisch gesproken in zijn laatste stadium gekomen.
Over de aanklacht tegen Piccioni, Montagna en Polito werd niet meer gesproken.
Ook het bewijsmateriaal tegen oom Giuseppe was kennelijk niet voldoende; het is
in ieder geval nooit tot een proces
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tegen hem gekomen. Tijdens de laatste zittingen was er weer die vrolijke, bijna
uitgelaten stemming, die de helderziende Orion in ‘het proces van deze eeuw’ had
teweeg gebracht. Deze keer werd de hoofdrol in de satire gespeeld door een getuige
die Simola heette. Deze man, misschien wel de meest sympathieke figuur van het
hele proces, was enige maanden voor het begin van de verhoren tot een lichte
gevangenisstraf veroordeeld. In de gevangenis verveelde hij zich en om zichzelf
een beetje bezig te houden en wat frisse lucht te happen, had hij zich als getuige
gemeld. Wat hij vertelde ging in hoofdzaak over kleine pakjes cocaïne die hij had
bezorgd en over bordelen in Rome die hij voorzien had van verdovende middelen
uit de voorraden van Montagna. Hij vertelde dit alles heel opgewekt en smukte zijn
verhalen op met tal van vrolijke details. Simola had speciaal voor het proces een
mooi gevangenispak laten maken en zijn verhalen maakten hem buitengewoon
populair. Natuurlijk waren zij van a tot z verzonnen. Uiteindelijk riskeerde hij niets.
Volgens het Italiaanse recht gaat een getuige namelijk vrijuit als hij valse verklaringen
aflegt, zelfs al is het onder ede; de enige voorwaarde daartoe is, dat hij zich voor
het einde van het proces terugtrekt. Dat deed Simola in de laatste rechtszitting vóór
de uitspraak:
Officier Nu is het wel genoeg, Simola; u draaft wel een beetje te veel door.
Simola Neemt u me niet kwalijk, edelachtbare, dat was een vergissing.
Officier Houdt u asjeblieft op!
Simola Hemeltje! Ik krijg weer een aanval, ik val flauw!
Rechter Scheidt u nu toch eindelijk uit met die komedie.
Simola Ik spreek de waarheid. Ik heb nooit aan de schuld van Dr. Piero Piccioni
geloofd en tot welke slotsom is de rechtbank gekomen? Dat Dr. Piero Piccioni
inderdaad onschuldig is!
Rechter Hoe kunt u dat beoordelen?
Officier Waarom houdt u niet op met het vertellen van uw idiote leugen-verhaaltjes?
Simola Vooruit dan maar. Als het hoge gerecht zegt dat het leugenverhaaltjes
zijn, dan zijn ze het ook. Amen, basta. Ik heb niets meer te zeggen. Ik geef het op.
De twee beschermengelen van de arme, doch vrolijke Simola deden hem de
handboeien aan en brachten hem liefderijk terug naar zijn cel.

21 mei 1957
De officier van justitie vordert in zijn slotrequisitoir vrijspraak voor Piero Piccioni,
wegens gebrek aan enig bewijs. Hij vordert vervolgens de justitiële vaststelling dat
Wilma Montesi niet tengevolge van een ongeval is omgekomen, maar door een
onbekende is vermoord. De officier vordert vrijspraak voor Montagna en Polito. Daar
Piccioni onschuldig is, kan er geen sprake zijn van medeplichtigen.

28 mei 1957
Na de pleidooien van de verdedigers trekt de rechtbank zich in de raadkamer terug.
De beraadslaging duurt zeveneneenhalf uur. De uitspraak wordt om 's nachts half
een aan een overvolle zaal bekend gemaakt en luidt: vrijspraak voor Piccioni,
Montagna en Polito wegens bewezen onschuld. De voorlezing van de uitspraak en
de motivering duurt slechts twee minuten.
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Het proces van deze eeuw is geeindigd. De zaak-Montesi vervloeit vanaf het
ogenblik dat de uitspraak gevallen is in duizend beekjes die onopgemerkt verzanden
in bergen
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stoffige dossiers. In de zittingsagenda's van de kantongerechten verschijnen in de
daarop volgende jaren bijna alle namen die tijdens het grote proces genoemd zijn:
aanklachten en tegen-aanklachten wegens belediging, laster, aantasting van de
goede naam; processen wegens meineed en weigering om te getuigen, eisen tot
schadevergoeding, kort geding en contra-geding, verweren, hoger beroep, expertises,
revisies, uitgestelde en voortzeurende civiele procedures, vergelijken en
beschikkingen. Een taaie, verbitterde en obscure guerilla sleept zich jarenlang voort
en alleen de advocaten nemen er notitie van. Zelfs nu nog duikt af en toe, bijna
spookachtig, de naam Caglio of Montesi op in de rubriek ‘rechtszaken’ van de
kranten en het zal misschien wel tientallen jaren duren tot het laatste dossier in het
archief wordt gestopt om daar te beschimmelen. Geen sterveling zal er zich voor
interesseren. De uitspraak in de zaak-Montesi is allang gevallen.
Er was tegen deze uitspraak geen protest mogelijk. De stemmen der ‘colpevolisti’,
zij die overtuigd waren van de schuld der beklaagden en tegen wie zich eens, in de
tijd van het proces-Muto, nauwelijks tegenstemmen verhieven, waren al lang
verstomd. De feiten spraken een duidelijke taal. Er waren geen getuigen bij het
gepleegde misdrijf. De voornaamste beklaagde, Piccioni had voor de middag waarop
de misdaad plaats vond een steekhoudend alibi; niemand kon zelfs getuigen dat
hij het verdronken meisje ooit had ontmoet. Uit niets bleek dat Wilma Montesi ooit
in Capocotta was geweest. Het was niet te bewijzen dat Montagna haar kende. Voor
het feit dat de markies gepoogd had de beweerde misdaad te verheimelijken, bestond
geen ander aanknopingspunt dan de getuigenverklaring van een pathologische
leugenaarster. Er was geen aanwijzing voor de bewering dat de beklaagden zich
hadden bezig gehouden met handel in verdovende middelen. Onder het
bewijsmateriaal bevond zich geen gram cocaïne.
Na de uitspraak vroeg menigeen zich af hoe zulk een proces ooit had kunnen
plaatsvinden. Hoe was het mogelijk dat de sensationele beweringen van een juffrouw
Bisaccia, van een juffrouw Caglio blindelings werden geloofd? Hoe was die
ongelooflijke lawine van gerucht, leugen en meineed in beweging gebracht? Wie
had dat veroorzaakt? Wie had Anna Caglio opgestookt? Op deze vragen is nooit
een antwoord gegeven. Aan toespelingen en vermoedens heeft het niet ontbroken.
Men zei, dat gewetenloze politici ten eigen bate van dit schandaal-proces gebruik
hadden gemaakt om een machtsstrijd in de boezem van de regeringspartij in hun
voordeel te doen beslissen. Weer anderen beweerden dat het Vaticaan de hand in
het spel had. De fascisten zouden de zaak op touw hebben gezet. Men noemde
Fanfani, de communisten, de jezuïeten. Geen enkele van deze vermoedens steunt
op bewijzen. De waarheid over de oorsprong van het grote proces zal nooit meer
aan het licht komen.
Maar hoe het ook zij, uit welke bronnen het gerucht ook voortkwam - geruchten
vormen geen bewijs, dat moet een openbare aanklager weten. Hoe kon het bestaan
dat een officier van justitie op grond van een zo ontoereikend bewijsmateriaal een
aanklacht kon indienen tegen mannen als de zoon van een
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minister en de politieprefect van Rome? Men kan het zich met de beantwoording
van die vraag gemakkelijk maken. Toen Piero Piccioni werd gearresteerd, stond
Italië op de rand van revolutie en burgeroorlog. De druk der openbare opinie was
overweldigend. Maar hoe was deze druk te verklaren?
Deze vraag brengt ons dicht bij de waarheid over dit proces, waarin het wemelde
van leugens. Het Italiaanse volk heeft ieder woord dat Anna Caglio sprak geloofd niet ofschoon, maar omdàt de mythomane Jeanne d'Arc, ‘het meisje van deze eeuw’
de zoon van een minister van moord beschuldigde. Italië was bereid alles te geloven
wat tegen de regerende kliek pleitte. Het oude lied van het verdronken meisje werd,
geassocieerd met beelden uit de stuiversroman van cocaïne, braspartijen en
gemakkelijk verdiende miljoenen tot een raadsel, dat voor dit volk symbolisch werd
voor de heerschappij onder welker druk het leefde. En deze heerschappij is geen
sprookje, maar een feit, uitgedrukt door het woord ‘sottogoverno’. Dat wil zoveel
zeggen als ‘de regering àchter de regering’, dus een regering tégen het volk, een
onzichtbare regering, een soort gelegaliseerde maffia, een macabere parodie op
de staat, die niet meer is dan het uitvoerend orgaan van mensen die zich op de
achtergrond houden. Dat verklaart de nauwelijks verholen vijandigheid tussen volk
en machthebbers, de diepe ontreddering, het wantrouwen, de haat zelfs, die slechts
op een van verre zichtbare aanleiding wachtte om òp te vlammen. Italië zag vooral
in Ugo Montagna de vleesgeworden ‘sottogoverno’. Inderdaad was deze trieste
ridder van het Heilige Graf, deze Siciliaan met het de Sicalachje, de man die niets
gebeuren kon, die altijd bovenaan zat, ongeacht of nu de fascisten, de Duitse
bezetters, de Amerikanen of de klerikalen de baas waren, inderdaad was deze man
een treffend voorbeeld van die half joviale, half wurgende uitbuiting waaraan Italië
sinds mensenheugenis is overgeleverd. De dagelijkse realiteit van die uitbuiting ziet
er weliswaar anders uit dan de lezer van geïllustreerde bladen zich dat voorstelt.
Niet opium en revolver, vergif en laster zijn haar instrumenten, maar grondspeculatie,
belastingontduiking, omkoping en nepotisme. Het verdronken meisje was niet meer
dan een aanleiding, een lang verhoopte aanleiding om af te rekenen met een
maatschappijvorm welks toevallige exponenten de beklaagden in dit proces waren.
Schuldig of onschuldig? In de zin van de aanklacht waren zij zonder twijfel
onschuldig. Zij waren slechts schuldig door het feit dat zij behoorden tot hen die het
Italiaanse volk bedoelde toen het schreeuwde om hun arrestatie. Van deze schuld
bestaat geen vrijspraak. Ondanks het onrecht, de leugens, de farcen en melodrama's,
de impasses en vreemdsoortige gebeurtenissen, heet de zaak-Montesi met reden
‘het proces van deze eeuw’. In dit proces herkende Italië het ware gezicht van zijn
kwellers en veroordeelde hen. Geen enkele van de beklaagden werd een haar
gekrenkt. Zij verlieten het gerechtsgebouw lachend. Zij leven, zij hebben zich
teruggetrokken op hun buitengoederen of doen weer hun zaken. De enige die te
gronde ging, acht jaar geleden, is de timmermansdochter Wilma Montesi uit Rome.
Hoe zij aan haar einde is gekomen, dat weet alleen haar moordenaar.
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Journaal
H.J.A. Hofland
Hitler en de sick joke
De dikste bestseller van 1960 was The Rise and Fall of the Third Reich. De dikste
bestseller van 1959 was Opmars naar de Galg van J.J. Heydecker en J. Leeb. Twee
boeken over het nazisme, duur (resp. 25 en 35 gulden), geschreven door journalisten,
aangekondigd als ‘fascinerend’ en ‘immediately readable from cover to cover’ en
geringschat door vakgeleerden. Werkelijk nieuwe feiten zijn door de schrijvers dan
ook niet ontdekt, een nieuwe theorie hebben zij niet gegeven. Zij hebben, volgens
de flapteksten, journalistieke meesterwerken geschreven, ‘grisly and thrilling’, en
als zij daarmee iets hebben bewezen, dan is het, dat ‘het verhaal van Hitler’ een
belangstelling wekt, waarop biografen van bijv. Churchill, Roosevelt of Stalin niet
kunnen rekenen. ‘Shirers boek’, zei een verkoopster van Allert de Lange, ‘wordt
gekocht door mensen die je hier anders nooit ziet. Ze leggen 35 gulden neer, nemen
*
het boek mee en je ziet ze nooit meer terug’. Shirer wordt ook verkocht in
marktkramen, waar het ligt tussen boeken als De avonturen van een Non in Parijs,
en De zonde van een zeventienjarige. Ook andere geschiedschrijvers van het Derde
Rijk, hoewel minder ‘immediately readable’, zijn tot het Waterlooplein doorgedrongen.
Trevor-Ropers Laatste Dagen van Hitler, Bullocks Hitler-biografie (538 pagina's in
7-puntsletter) en een fotoboek van Hitler, getiteld Mein Kampf, zijn als pockets
herdrukt en bij tienduizenden verkocht. L'Express gaf uittreksels van Shirer als
feuilleton. Deze belangstelling voor het nazi-verhaal in pocketbooks wordt alleen
geëvenaard door de belangstelling voor authentieke films over het nazisme, d.w.z.
aan elkaar geplakte journaalfragmenten. De bioscoop, die een paar jaar geleden
in Amsterdam de documentaire Opmars naar de Galg vertoonde, kreeg daarmee
de beste recette sinds zes jaar. Voor het eerst in lange tijd stonden de mensen weer
in rijen voor de kassa; kaartjes werden zwart verhandeld en volgens een enquête
ter plaatse had menig bezoeker de film tweemaal gezien.

*

Kort voor 5 december 1961, toen hier de Engelse uitgave werd geïmporteerd, en nadat in de
Ver. Staten het boek binnen een jaar vijtien maal was herdrukt.
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Uitgevers en schrijvers, die Hitlers geschiedenis exploiteren, hebben voor hun
succes een gelijke verklaring. Het publiek wil de waarheid over het nazisme kennen,
zeggen zij; het koopt de boeken omdat het daarin een deel van zijn eigen
geschiedenis leest, en dat heeft een nuttige invloed. Elk boek over nazi-Duitsland,
is behalve een bijdrage tot de geschiedschrijving, een waarschuwing. Men moet de
verschrikkingen uit het verleden kennen om nieuwe verschrikkingen te voorkomen.
Litteratuur over het nazisme heeft dus een opvoedende en een beveiligende functie.
Als dit waar zou zijn, zou dit betekenen dat men eindelijk de opvoedkunde heeft
ontdekt, waarvoor honderdduizenden te hoop lopen en dat men een manier heeft
gevonden om het publiek wijze lessen te laten leren, zonder dat het moet worden
gelokt met geld of diploma's. Schrijvers en uitgevers vinden in hun redenering een
respectabele rechtvaardiging voor het laten drukken van enorme oplagen, maar
een verklaring voor hun bedrijfsresultaten hebben zij er niet mee gegeven.
Omstreeks de laatste vijf jaar heeft de geschiedenis van het nazisme een andere
gevoelswaarde gekregen dan ze in 1945 had. Het bestanddeel ‘haat’ in de reacties
erop is afgenomen, terwijl het bestanddeel ‘belangstelling’ is gegroeid, en dit geldt
des te sterker naarmate een volk met het nazisme minder direkte ervaringen heeft
gehad. In Frankrijk, België of Nederland zou het voor een neo-nazi nog
levensgevaarlijk zijn, met een hakenkruis-armband op straat te verschijnen, maar
in Engeland en Amerika, die geen bezetting hebben gekend, worden openbare
betogingen van ‘nazi-partijen’ die het hakenkruis als symbool voeren, getolereerd.
Mosley en Rockwell zijn in de Engelse en Amerikaanse politiek wel te verwaarlozen
zonderlingen, maar niet alleen om deze reden kunnen zij hun nazisme colporteren.
Hun omgeving heeft niet de geconditioneerde reflex, die hun geestverwanten in
West-Europa het bestaan onmogelijk maakt. Het beeld dat Engelsen en Amerikanen
van het nazisme hebben, verschilt principieel van de voorstelling die een continentale
Europeaan ervan heeft; en het verschilt nog meer van het Joodse beeld van het
nazisme. De Jood vertegenwoordigt het uiterste. Hij heeft geen zgn. belangstelling
voor nazi-geschiedenissen, hij hoeft niets te ‘leren’, hij weet alles en vooral datgene
wat leergierige kopers van boeken over het nazisme nooit zullen kennen. En áls de
Jood belangstelling voor het nazisme heeft, verschilt deze weer principieel van de
genoemde leergierigheid. In het Eichmann-proces deden de Joden het nazisme
herleven, maar uitsluitend als moordmachine, gezien van de kant van de slachtoffers
en ontdaan van alles wat interessant genoemd zou kunnen worden.
Maar het interessante is juist datgene, wat op het ogenblik herdruk op herdruk
veroorzaakt. Voor het publiek, dat niet meer in de eerste plaats met haat op de
geschiedenis van het nazisme reageert, is een verhaal ontstaan, The Story of Hitler,
die zich laat vertellen als een fantastisch maar waar-gebeurd verhaal, grisly and
thrilling. Het is tegelijkertijd een avonturenroman, epos van de verovering van Europa,
beschrijving van een gekkenhuis, geschiedenis van een carrière, surrealisme en
ondergangsrazernij. Terwijl de haat tegen Duitsland is vervaagd, en vooral
theoretischer is geworden, heeft men in de Duitse geschiedenis van de afgelopen
dertig jaar onverwachte attracties ontdekt.
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Hitler en het nazisme hebben de aantrekkingskracht van het abnormale, Hitler
vertegenwoordigt posthuum de onverhulde en openbare abnormaliteit. In deze
openbare vorm is abnormaliteit schaars geworden, hoewel de behoefte eraan is
blijven bestaan. Het moderne publiek kan abnormaliteit als sensatie alleen nog in
het verborgene genieten. Vroeger werden belangstellenden voor een kwartje in het
dolhuis toegelaten, waar ze zonder de reserves van een verlichte beschaving de
bewoners achter de tralies konden aangapen. Abnormaliteit, voorzover deze
openbaar is, wordt in de moderne maatschappij met behoedzaamheid behandeld.
Wie geen wetenschappelijke rechtvaardiging voor zijn nieuwsgierigheid heeft, kan
niet meer ongehinderd waarnemen. Als kind is het hem al ingeprent, toen hij op
straat een zonderling zag: ‘Niet kijken, dat is een zielige man’. Het waarnemen werd
daardoor tot gluren. Maar Hitler is de zonderling, bij wie de ‘zieligheid’ enorme
afmetingen heeft gekregen en die tegelijkertijd als staatsman en als historische
figuur waargenomen moet worden. In een maatschappij waar de gek tot psychopaat
is geworden en zijn huis een inrichting, vervullen daarom grammofoonplaten waarop
Hitlers stem voorkomt, films waarin hij redevoeringen houdt en ooggetuigeverslagen
van zijn optreden de functie van het oude dolhuis. Zonder dat daarbij de geringste
historische belangstelling bij tepas behoeft te komen, blijven de levende en
bewegende documenten van het nazisme voor een groot publiek ‘interessant’. Dat
blijkt bijv. uit het succes van twee langspeelplaten, die onder de gemeenschappelijke
titel ‘Deutschland im Zweiten Weltkrieg’ een soort documentaire geschiedenis geven
van de periode 1939-'45, maar die met evenveel succes als curieus hoorspel voor
gezelschappen kunnen worden gebruikt. Wat men erop hoort is niet alleen een stuk
geschiedenis; het zijn ook de geluiden van een groep authentieke, ouderwets te
kijk staande krankzinnigen, krijsend en schuimbekkend buiten de inrichting
aangetroffen en langzamerhand door de halve wereld in een hoek gedreven om
daar te worden doodgeslagen. Hoe verder de plaat vordert, hoe sterker de gillende
waanzin gaat overheersen en hoe interessanter het wordt. Journaalfragmenten met
de redevoeringen van Hitler hebben dezelfde eigenschap en zijn alleen daarom al
voor elke documentaire over de oorlog onmisbaar. De wijd opengesperde mond,
het haar over het bezwete voorhoofd hangend, de rauwe stem, lichaamskrampen,
dan oorverdovende toejuichingen en het krankzinnige knikken van de redenaar,
kortom de gek in volle glorie; geen dreiging meer (evenmin als de dolhuisbewoners
achter hun tralies), maar even ‘fascinerend’. Dit is de gek als held van het
spektakelstuk, dat toevallig ook nog historie is, maar dat bij elke vertoning nog voor
korte tijd de Verlichting, de hele humanistische evolutie ongedaan kan maken, louter
door een belangstelling te activeren, die door een van onze krachtigste taboes in
bedwang wordt gehouden.
Hitlers biografie heeft ook de aantrekkingskracht van de success-story. Zijn
geschiedenis kan verteld worden als het verhaal van de Weense schooier, die met
niets begon, en die dank zij een geweldig doorzettingsvermogen en een weergaloze
slimheid de heerser over bijna geheel Europa werd. Misschien is dit een van de
redenen, waarom Shirers Hitler-biografie bijna een jaar lang op de lijst van bestsellers
heeft gestaan (tegelijk met ‘How I made
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$2.000.000 in the Stock Market’). In tegenstelling tot twee andere biografen,
Trevor-Roper en Bullock, lijkt Shirer tot op het eind van zijn meer dan anderhalf
duizend pagina's tellende boek niet van zijn verbazing over Hitlers carrière te zijn
bekomen. Trevor-Roper, die zijn Laatste dagen van Hitler in 1946 schreef, heeft
geen oog voor ‘opkomst en ondergang’ - op zichzelf geen wonder omdat de
ondergang nog alles overheerste. Maar zijn schrijftrant maakt hem tot de empiricus
in het gekkenhuis, hij zoekt niet naar het drama in de geschiedenis van de patiënten,
hij is de klinische beschrijver van de activiteiten der getikten (waan- of krankzinnigen
lijken voor hem nog termen met een teveel aan bewogenheid). Bullock laat zich
evenmin overbluffen. Hij heeft een koele stijl, hij reconstrueert een carrière, die hij
‘een van de raadselachtigste en opmerkelijkste in de geschiedenis van de laatste
tijd’ noemt, of ‘een opmerkelijke prestatie van wilskracht’. Met deze understatements
moet de lezer het doen, en verder, zegt Bullock, ‘spreken de feiten voldoende’.
In tegenstelling tot Trevor-Roper en Bullock brengt Shirer de lezer voortdurend
onder het oog, dat deze bezig is, een overdonderend verhaal te lezen. Het laatste
hoofdstuk van Bullock heet ‘De keizer zonder kleren’; dat van Shirer, waarin precies
hetzelfde staat: ‘Götterdämmerung’. Dikwijls, als Shirer een belangrijke ontwikkeling
in Hitlers loopbaan beschrijft, kan hij het niet nalaten, een flash-back naar de
‘vagebond in de wereldstad’ te geven. Op 30 januari 1933 staan Röhm, Göbbels
en een aantal andere nazileiders op Hitler te wachten, als deze in de Kanselarij in
Berlijn met Hindenburg over het kanselierschap onderhandelt. Shirer schrijft:
‘Enige ogenblikken later waren zij getuige van het wonder. De man met het Charlie
Chaplin-snorretje, die in zijn jeugd een berooide Weense zwerver was geweest, de
naamloze soldaat uit de eerste wereldoorlog, de haveloze armoedzaaier uit het
München van de eerste na-oorlogse jaren, de enigszins lachwekkende leider van
de bierkelder-putsch, deze magische redenaar, die niet eens een Duitser maar een
Oostenrijker was, deze nauwelijks 43-jarige man had zojuist de eed afgelegd als
kanselier van het Duitse Rijk’.
Shirers boek gaat niet louter over Hitler en het nazisme van gebeurtenis tot
gebeurtenis; er wordt niet alleen een verslag van groei en verval gegeven. Dat is
Shirer te weinig. Hij dikt zijn verhaal aan, hij geeft het monster een extra-reliëf door
steeds weer even het embryo te vertonen:
the onetime Vienna vagabond
the former tramp from Vienna
the former Austrian vagabond
the man who had once tramped the pavements of Vienna where he had so long
been a tramp
Het kan zijn dat juist deze verteltrant het verhaal zo ‘immediately readable’ maakt.
Want ondanks het feit, dat Shirer natuurlijk de misdadigheid van het nazisme niet
betwijfelt, laat hij de mogelijkheid van identificatie van de lezer met de held wijd
open. Wat bij het lezen van Bullock of Trevor-Roper niet mogelijk lijkt, wordt door
Shirer aangemoedigd. Vooral in het eerste deel heerst de stemming van ‘het is hem
gelukt’; en dat geldt niet alleen voor Hitler maar voor alle nazi's van het eerste uur,
d.w.z. de groep die door Shirer wordt beschreven als ‘de angstwekkende verzameling
mislukkelingen,
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die zonder dat zij het beseften de beweging vormden, welke binnen dertien jaar het
land zou beheersen, het sterkste land in Europa’, onder leiding van: ‘the former
tramp Adolf Hitler, not quite thirty-one and utterly unknown’.
De success-story is de uitgesponnen wensdroom met een schijn van waarheid.
Op deze schijn is een volledige industrie gebouwd, met weekbladen, schriftelijke
cursussen, ordnersystemen en een Heiland, de onvermijdelijke Andrew Carnegie,
die als arme emigrant naar Pittsburgh kwam en later in Den Haag het Vredespaleis
liet bouwen. Maar het succesverhaal van Carnegie is vergeleken bij dat van Hitler
een braaf en verwaterd sprookje, dat als succesverhaal vooral acceptabel is
geworden, omdat er zoveel eer aan de vrede, de moraal, de arbeid en de deugd in
wordt bewezen. Had zijn tijdgenoot Zola hem tot held van een roman gemaakt, dan
was er zeker een figuur ontstaan die meer met de soms bloedige werkelijkheid van
de staalmagnaat te maken zou hebben gehad. Maar in het succesverhaal verklaart
Carnegie vooral, dat hij het geld niet om het geld wilde. Hij schreef zijn Gospel of
Wealth speciaal om het publiek van het tegendeel te overtuigen. Hij werd, nadat hij
rijk was geworden op een manier, die hem nu regelrecht in de gevangenis zou
brengen, een maniak van de filantropie, hetgeen zijn rijkdom een deugdzaam uiterlijk
gaf. Maar welke gestagneerde wensdromer wil, eenmaal rijk geworden, zijn gedrag
nog een deugdzaam uiterlijk geven? De zin van de rijkdom is juist, dat deze de
bezitter ontslaat van zijn plicht tot deugdzaamheid. Behoefte aan rijkdom vloeit
meestal niet voort uit het verlangen om liefdadigheid te bedrijven, maar uit de wens,
machtig te zijn. De aantrekkingskracht van de success-story schuilt hierin, dat de
held ervan de rollen ‘ondanks alles’ weet om te draaien, en hoe duidelijker hij dit
doet, hoe ‘boeiender’ zijn geschiedenis wordt.
Van dit standpunt bezien is het verhaal van Hitler en het nazisme veel minder
gecompliceerd en veel duidelijker dan dat van de vredes-heiland Carnegie. De
eenvoudige armoedzaaier kan het met hard werken ver brengen: dat was bekend.
Maar hij hoeft niet in de handel te gaan, de slaapwagen uit te vinden of U.S. Steel
op te richten om zijn succesverhaal te voltooien. Hij gaat ‘in de publieke opinie’, hij
gaat de mensen onmiddellijk telijf, het ‘Success’ is in het begin van de story al
aanwezig, hij is al aan het schreeuwen en zijn helpers zijn al aan het meppen, terwijl
zij de grondslag leggen voor de onderneming, die binnen twintig jaar heel Europa
zal slopen. Daarbij vergeleken is het bouwen van het Vredespaleis werkelijk een
klungelig stuk werk, waarvan niemand nog de geschiedenis wil lezen.
Voor wie de regelrechte vereenzelviging met Hitler, diens assistenten en het nazisme
te ver gaat, blijft nog een andere mogelijkheid tot identificatie over. Het succes van
Hitler is namelijk ook het succes van het Derde Rijk, d.w.z. van Duitsland. Hitlers
geschiedenis gaat ongemerkt in die van Duitsland over, en het blijkt mogelijk te zijn,
een grote afkeer van het nazisme te belijden maar tegelijkertijd een sympathieke
bewondering te hebben voor de ‘Duitse prestatie’. Hitler wordt van deze prestatie
tenslotte de grote saboteur, die door zijn monomanie de veel verstandiger generaals,
de geleerden en het hele nobele Duitse volk tot verdwazing bracht en in het ongeluk
stortte.
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In deze redenering gaat het er niet meer eenvoudig om, de fouten te signaleren,
die Hitler als strateeg, politicus en organisator maakte. De moraal is, dat Duitsland
in de oorlog heel wat betere resultaten behaald zou hebben, als de Führer zijn fouten
niet had begaan. Het gaat er tenslotte om, deze fouten breed en enigszins spijtig
uit te meten en ze te contrasteren met de successen, die de Duitsers ondanks Hitler
bereikten. Paradoxale waarderingen zijn hiervan het gevolg. Generaal Franz Halder
was tegen Hitler, hij nam deel aan het eerste complot tegen de Führer, hij heeft dus
recht op een positieve waardering. Het complot wordt niet volwassen, Halder blijft
generaal, hij voert de Duitse troepen in de Sowjet Unie aan, hij waarschuwt Hitler
dat deze niet tegelijkertijd Stalingrad en de olievelden van Mosdok kan veroveren,
het komt er dus op neer, dat hij Hitlers oorlog met meer verstand wil voeren en de
waardering stijgt! Dezelfde paradox in het geval van Rommel. Een generaal neemt
deel aan een samenzwering tegen de Führer en ondanks het feit dat deze mislukt,
wil men hem hierom waarderen. Immers, men rekent de uitslag niet, maar telt het
doel alleen. Maar net als Halder diende Rommel de oorlog met verstand - opnieuw
een reden tot waardering, waarbij nu plotseling de uitslag telt, (de technische
prestatie, het terugdrijven van de Engelsen tot El Alamein), terwijl het doel
(heerschappij van het nazisme) buiten beschouwing wordt gelaten! Als derde
voorbeeld dient de geschiedenis van Theodor Oberländer, de vroegere West-duitse
minister van vluchtelingenzaken. Oberländers lidmaatschap van de SA en de
overigens onbewezen beschuldigingen volgens welke hij zou hebben deelgenomen
aan een moordpartij in Lemberg veroorzaakten tenslotte een zo groot rumoer, dat
hij als minister moest aftreden. Maar zijn verdedigers voerden aan, dat hij na de
bezetting van de Oekraïne daar juist een humaan bewind wilde voeren. Hij schreef
Denkschrifte tegen Hitlers bezettingsbeleid, maar wie deze circulaires leest, ontdekt
dat hij dit niet deed omdat hij tegen elke koloniale politiek als zodanig was, maar
omdat hij vond, dat juist Hitlers koloniale politiek (waaraan hij medeplichtig bleef),
tot averechtse resultaten voerde. Niettemin: een reden om Oberländer te waarderen.
Rommel en Halder (deze in mindere mate omdat zijn persoonlijke geschiedenis
en zijn bijdrage tot de oorlogvoering minder glamour bevatten en daarom niet zo
gemakkelijk vereenvoudigd kunnen worden) zijn dus militaire talenten, die een
‘objectieve’ lof krijgen. Dat is op zichzelf niet zo'n wonder. Er zijn zelfs ‘grote figuren’
als Montgomery, die van het begin af het uitdelen van dergelijke lof als een eis van
sportiviteit hebben gezien, en die het dus, alweer objectief, wel eens waren met het
zondagmiddagcabaret van Paulus de Ruiter: ‘Wat drommel, wat drommel, wat is
dat met die Rommel’.
Maar naarmate men meer oog krijgt voor de Duitse collectieve oorlogsprestatie,
krijgt de zgn. sportiviteit een andere betekenis. In de waardering van die prestatie
is de rol van Hitler langzamerhand geëvolueerd tot die van de enige medespeler
die zijn tekst niet kende, en die men niet te veel moet noemen om de herinnering
aan het stuk niet te bederven. Het stuk zelf is intussen hoe langer hoe heroïscher
geworden, vooral in de bedrijven die in Rusland spelen. Daar namelijk, in de barre
winter, als de ijzige wind over de
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steppen huilt, leveren de Duitse legers hun ongelijke strijd. Terwijl de Duitse steden
ten onder gaan in een hagel van bommen, vechten de Duitse mannen, onvoldoende
uitgerust (de onverantwoordelijke Hitler!) hun wanhopige strijd tegen de steeds
zwellende overmacht, enz. Traditioneel heldendom: Duitsland, door de machtigste
legers en luchtvloten ter wereld besprongen, vecht door, tot in mei 1945 de zelfmoord
voltooid is. ‘Tenslotte hebben ze een paar jaar de hele wereld bevochten,’ zei een
nuchtere Nederlandse politicus met een gezicht alsof hij de verkiezingen had
gewonnen. Het historisch perspectief maakt, dat ook mensen van wie men het niet
zo gauw zou verwachten, de Duitsers gaan zien als een volk van super Van Speijks.
En eigenlijk is dat ook niet zo vreemd, want ook Van Speijk ging uit plichtsbetrachting
de lucht in nadat hij andermans stad had gebombardeerd. ‘De indruk, dien deze
heldendaad zoowel in Nederland als in het buitenland maakte, was overweldigend’,
meldt de vaderlandse geschiedenis.
Hier krijgt de herwaardering van de Duitse oorlogsgeschiedenis een actuele
betekenis. In de koude oorlog is het voor een deel van het publiek een grote
opluchting, te bedenken dat de Duitse legers voor Moskou en Leningrad hebben
gestaan. Niet het nazisme maar wel de Duitse macht, de herinnering daaraan en
het feit dat ze weer wordt opgebouwd, het Wirtschaftswunder, de kwaliteit van de
Mercedes, Gründlichkeit en Tüchtigkeit, dat alles bij elkaar vormt zowel de
verontschuldiging voor, als een van de oorzaken van een nieuw soort pro-Duitsheid.
Misschien hebben we te maken met een politiek-cultureel complex, dat lange tijd,
als gevolg van de oorlog en zijn nasleep, niet goed te zien is geweest, maar dat
vooral de laatste jaren door de Berlijnse crisis weer hoe langer hoe duidelijker (en
met betere alibi's dan vroeger) tevoorschijn komt. Lijders aan dit complex ontpoppen
zich nu als ‘Europese nationalisten’, ze wantrouwen ‘de slappe Kennedy’, geloven
dat ‘Britten en bolsjewisten op een nieuw München aansturen’ en hebben als
huisfilosoof de genaturaliseerde Amerikaan William S. Schlamm, een politieke
commentator die van de Bondsrepubliek ‘de gepantserde vuist van het Westen’ wil
maken. Gnuivend begroeten zij de zgn. Frans-Duitse verzoening, begin van de zgn.
Europese zelfstandigheid, waarvoor nu geknokt moet worden, omdat Amerika ons
tóch in de steek zal laten, zoals het ons met Nieuw Guinea in de steek heeft gelaten.
Voor Europese nationalisten opent de ‘Frans-Duitse verzoening’ de mogelijkheid
tot een Europees revanchisme. Natuurlijk was die ‘verzoening’ er ook al vóór
Adenauer en De Gaulle wederzijdse bezoeken aflegden, namelijk sinds 1955, toen
de Bondsrepubliek in de NATO werd opgenomen. Maar de Europese nationalist wil
het symbool, de handdruk van de grote mannen. Belgen die niet over het verlies
van Kongo zijn heengekomen, Fransen die nabroeien over Indo-China en Algerije,
Nederlanders met opgekropte trouw aan de Papoea's, zij worden allemaal
geactiveerd door de ‘Europese renaissance’. De geestdrift daarover blijft niet beperkt
tot het relatief kleine aantal neo-fascisten die een runenteken op hun briefpapier
hebben laten drukken. Nuchtere democraten, zeer burgerlijke intellectuelen, zien
zonder verdriet de tijd naderen, dat Europa weer onder Duitse leiding zal staan. ‘En
dat is een natuurlijke zaak’, zei de hierboven geciteerde politicus. ‘Dat gebeurt,
eenvoudig omdat het militair zijn nu eenmaal het handwerk van de Duitsers is en
omdat de
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Duitsers de meeste vitaliteit hebben. De Duitse soldaat is simpelweg de beste
vakman’. Men hoeft Hitler en Göbbels nog niet te bewonderen (hoewel men bijv.
als reclameman wat de laatste betreft alweer moet gaan twijfelen), om voor Halder
en Rommel ‘inderdaad’ het grootste respect te hebben. In de koude oorlog is de
Duitse krijgsgeschiedenis een troostrijk sprookje.
Een man begint met het schilderen van prentbriefkaarten. Het werk bevredigt hem
niet, hij gaat in de politiek, associeert zich met de onderwereld en dit heeft tenslotte
tot gevolg dat veertig miljoen mensen worden gedood. De laatste uren van zijn leven
brengt hij door met enige sentimentele conversatie en tot besluit pleegt hij zelfmoord
in een kelder, terwijl boven hem een wereldstad verbrandt. De helderziende, die in
1920 op een dergelijke manier, met de beste profetische bedoelingen de
geschiedenis van Hitler zou hebben voorspeld, zou zich de surrealisten niet van het
lijf hebben kunnen houden. Hitlers geschiedenis, minus het concrete
drie-dimensionale beeld ervan, is o.a. surrealisme - de zeldzame vorm ervan die
modern is gebleven.
Hitlers geschiedenis te abstraheren van zijn concrete werkelijkheid is niet moeilijk
meer. In de geschiedschrijving heeft de Engelse historicus Taylor de cyclus voltooid
door van Hitler de staatsman te maken, die ‘in feite’, achteraf beschouwd,
voornamelijk de politiek van Stresemann voortzette. Het is gelukt aan de Engelsen
en Amerikanen, die demonstraties van nazipartijen verdragen; en in het klein, op
een particulier gebied van het dagelijks leven, zijn de studenten erin geslaagd, die
in de sociëteit NIA Dachautje speelden. De herinnering aan Hitlers werkelijkheid is
langzamerhand uit elkaar gevallen in een aantal min of meer samenhangende
legenden, die stuk voor stuk ‘theoretisch’ zijn en verder van de historische praktijk
verwijderd, dan een toneelstuk in de Grand Guignol van een werkelijke moordpartij.
In de surrealistische legende is uit de ware geschiedenis een fantastische
kwaadaardigheid afgezonderd, een bizarre doortraptheid die een humoristisch effect
heeft. Het is het verhaal van een revolutie, die volgt uit de consequente toepassing
van de leuze: ‘Alle macht aan gevangenis en gekkenhuis’. Een troep dronkaards,
souteneurs, mislukkelingen, pornografen en kleine misdadigers betreedt het gebied
van de wereldpolitiek, dat beheerst wordt door heren met hoge hoeden, academische
opleiding, zwarte pakken en paraplu's, geestelijken en professoren, en binnen vijftien
jaar is al deze waardigheid, beschaving en traditie overbluft en tot serviele
beleefdheid gebracht. ‘Trahison des clercs’, zeiden de bezorgde tijdgenoten. Maar
dertig jaar later lijkt het (weer: in legendevorm), alsof er een reusachtige bananenschil
voor de ‘Westerse beschaving’ werd uitgespreid. Volgens de nieuwste waarnemingen
(die misschien nog onvolgroeid zijn, nog niet voldoende van Hitlers werkelijkheid
geabstraheerd, te veel geremd door concrete herinneringen, takt, fijngevoeligheid
en publieke taboes), verschijnt Hitlers geschiedenis als een uitgebreide en
gedetailleerde sick joke, de meest consequente aanval op het goede, het schone
en het ware, die men elkaar kan vertellen. De werkelijkheid, die in 1933 begon, is
daarbij overgeslagen; de verbinding met 1920 behouden. De theorie van de
anti-beschaving is van zijn historische praktijk geamputeerd.
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Harry Mulisch, die in zijn boek over Eichmann over de verhouding tussen theorie
en praktijk heeft geschreven, citeert de formule van Arnolt Bronnen:
Viel schreien ist besser als sehr klug sein.
Dit is al een beknopte manier om te kennen te geven, dat men de verworvenheden
van twintig eeuwen beschaving aan zijn laars lapt. Het is een uitnodiging tot de
eenvoudigste vorm van ‘directe actie’. Het complement daarop, waarin de daad bij
het woord wordt gevoegd, levert Von Salomon, als hij de opmerking van een
wapenbroeder weergeeft:
Prügeln ist immer fein, auch wenn man selber Hiebe kriegt.
Opnieuw een scherpe samenvatting van de genoegens van de ‘directe actie’, met
instemming genoteerd door iemand die geen vriend van de nazi's was. Maar beide
formules blijven toch nog te algemeen, niet voldoende geengageerd. De Duitse
versie van de relativiteitstheorie wordt pas goed geformuleerd door Hanns Johst:
*
Wenn ich Kultur höre - entsichere ich meinen Browning!
Hier vinden we wat we zoeken. Het ‘Schreien’ van Bronnen en het ‘Prügeln’ van
Von Salomon zijn tot één korte armbeweging vereenvoudigd en opgeheven. Denken
en handelen zijn in één bliksemgebaar geconcentreerd.
Nu het merkwaardige: wie hierop met verontwaardiging reageert, is niet bij de
tijd. De ernstige, ‘afwijzende’ reactie is de belachelijke. Het is de reactie van iemand
die het niet begrepen heeft. Voor de deskundige heeft Johsts formule de waarde
gekregen van een tamelijk gematigde, maar precieze sick joke, een soort algemene
inleiding op de meer gespecialiseerde anecdotes, die onder de naam bekend zijn.
Voor het effect dat de opmerkingen van Bronnen, Von Salomon en Johst nu hebben,
doet het er niet meer toe, wat ze er indertijd mee hebben bedoeld. Het gaat er alleen
om, dat er op het ogenblik, zoals proefondervindelijk kan worden vastgesteld,
voornamelijk om wordt gelachen, niet omdat hier zomaar een of andere geestige
zet wordt gewaardeerd, maar uit voldoening over aldus gewekte verwachtingen:
het Aha-Erlebnis, als de olifant de porseleinkast betreedt.
Dit is de principiële, maar tegelijkertijd zwakke verbinding met het ouderwetse
surrealisme. De surrealisten waren een paar jaar de ernstige en vlijtige slopers van
‘culturele conventies’. In zijn tweede manifest schreef André Breton: ‘On conçoit
que le surréalisme n'ait pas craint de se faire un dogme de la révolte absolue, de
l'insoumission totale, du sabotage en règle, et qu'il n'attende rien que de la violence’.
In een uitgebreide voetnoot waarschuwde hij daarbij nog zorgelijk tegen
misverstanden. En als Dali schilderijen maakte als De Grote Masturbator, of Sodomie
van een Doodshoofd met een Vleugelpiano, was dat al een even serieuze zaak;
geen grap maar een gebeurtenis.

*

Een andere versie van deze formule, aan Göring toegeschreven luidt: ‘Wenn ich das Wort
Kultur höre, so greife ich schon nach meinem Revolver’. De nazi-schrijver Hanns Johst schrijft
in zijn toneelstuk over de Duitse vrijkorpsaanvoeder Schlageter het volgende: ‘Nein, zehn
Schritt vom Leibe mit dem ganzen Weltanschauungssalat! Wenn ich Kultur höre - entsichere
ich meinen Browning! Kommt mir bloss nicht mit Bildung, ich lasse mich prinzipiell nich
veräppeln!’ W.F. Hermans wees mij op dit citaat, dat voorkomt in Edgar Alexander, Der Mythus
Hitler, pag. 222.
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Dit professionalisme is voorbij, en daaruit blijkt dat we in dertig tot veertig jaar een
groot stuk verder zijn gekomen. Vergeleken met de surrealistische voorlopers van
het genre, zijn de moderne sick jokes namelijk beter gericht, concreter, gevarieerder
en tegelijkertijd nonchalanter. De ‘aanvallen’ op het goede, het schone, het ware
(en het edele, taktvolle, liefdevolle, enz.) zijn tot het dagelijkse gezelligheidsleven
gaan behoren, zoals door de volgende voorbeelden wordt aangetoond.
Hoe kwam het, dat Eichmann tijdens zijn proces een hartaanval kreeg? De
gasrekening van 1944 werd bezorgd.
De beulsknecht tot Christus: Heer, wilt u uw voeten over elkaar doen. Ik heb nog
maar één spijker.
Deze sick jokes horen op het ogenblik tot het répertoire van iedere
vooruitstrevende moppenverteller, maar het zijn geen bijzondere, kostbare of
zeldzame eigendommen van de avant-garde meer. De sick jokes doen de ronde
en worden vergeten, en daaruit blijkt, dat het genre in het algemeen tot, laat ons
zeggen, het eigendom van een volksdeel is geworden; een folkloristische ontwikkeling
zonder tijdschriften en manifesten en even spontaan als bijv. de opkomst van de
twist. Misschien is dus het surrealisme maar een tijdelijke afwijking van de grote lijn
geweest. Misschien waren de surrealisten in principe wel de voorlopers, maar niet
naar intentie. Het fantastische element in hun theorie van de vernietiging is wel
modern gebleven, maar wordt verzwakt door het ernstige gezicht dat zij erbij trokken.
In ieder geval is Breton als profeet een langdradige boeman, vergeleken bij Jarry,
wiens grappen even fantastisch zijn maar de kramp van de beroepsmatigheid
missen.
De verwantschap van de formules van Bronnen, Von Salomon en Johst met het
genre van de sick joke is duidelijk. Chronologisch daartussen ligt een van de
legendarische verschijningsvormen van Hitler, die als een super-Ubu met liegen,
trappen, schreeuwen, bluffen en moorden de ontwikkeling voorzover mogelijk
voortzette, tot hij volgens het laatste voorschrift in rook en vlammen van de aarde
verdween. Maar nadat dit is vastgesteld, blijft het de vraag, waarom deze hele
verzameling pathologieën verplichte literatuur voor een groot deel van het publiek
is.
De sick joke en de Hitler-lectuur beleven hun opgang in wat genoemd wordt een
tijd van crisis. Maar dat geldt ook voor sommige verhalen over de crisis zelf. Vanuit
‘ziek’ standpunt bezien is het onderscheid tussen een ernstige theorie van
atoomstrategen en de grapjes van een willekeurig gezelschap gevorderde
moppenvertellers gering. De bedrijvigheid van een elektronisch brein, dat gevoed
wordt met het aantal bommen, dat in het eerste uur van een kernoorlog zal vallen
en dat in ruil daarvoor een honderd miljoen doden uitkeert, is even ‘ziek’ als een
Eichmann-mop. De terminologie van de oorlogsgeleerde Herman Kahn, zijn Machine
van het Laatste Oordeel, zijn Wederzijdse Zelfmoordmachine en zijn Machine van
de Versnelde Apocalyps, dat alles wijst op een zeer ver gevorderde humor. Het is
Jarry op wetenschappelijke grondslag, daarbij even fantastisch als de surrealisten,
even nonchalant en agressief als de sick joke, even actueel als een politiek
commentaar en even degelijk als een troonrede. Hetzelfde geldt voor de betrouwbare
mededeling, dat voor ieder hoofd van de wereldbevolking
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atoomexplosieven met een kracht van twee blockbusters gereed liggen. Hetzelfde
geldt voor de bouw van schuilkelders met een machinegeweer bij de ingang om
ongewenste klanten tegen te houden; hetzelfde voor het advies van de BB om onder
de trap te gaan zitten.
De meeste van deze verhalen zijn vervat in opbouwende, deftige frazen, maar
houden tegelijkertijd de mededeling in, dat de hele fraseologie compleet met zijn
uitvinders binnen een paar minuten kan worden weggeblazen. Wie een machine
bedenkt om de Apocalyps te versnellen, appelleert aan de overal aanwezige behoefte
aan chaos en vernietiging. Hij maakt die behoefte alleen groter, als hij eraan toevoegt,
dat deze machine beschouwd moet worden als het laatste produkt van een
godvrezende of zich op weg naar de heilstaat bevindende maatschappij. Anders
gezegd: destructie-litteratuur (alle genres, van Jarry tot Kahn) kan op zich zelf al
gelezen worden bij wijze van inleidende revanche op een orde, die zich plechtig tot
normaal heeft verklaard, die daarbij steeds arroganter wordt, maar intussen steeds
groter mogelijkheden van de totale chaos in zich bergt. Strikt logisch bezien maakt
de opeenhoping van kernwapens, gepaard aan de eindeloze rechtvaardigingen
daarvoor, de beschaving belachelijk. Mensenredders slijpen hun messen, brengers
van het eeuwig heil zetten zich schrap om elkaar naar de keel te vliegen, een
deliriumlijder laat trots zijn blauwe knoop zien, en de normalen zeggen: ‘Terecht!’
In deze omgeving krijgt de sick joke een zeldzaam waarheidsgehalte. De
geschiedenis van Hitlers bunker wordt besloten met een Ecce Homo en chaos en
waarheid worden synoniem - een identiteit waarom men verbaasd kan lachen.
De populariteit van de Hitler-litteratuur heeft dus een aantal oorzaken. De zuiver
historische belangstelling heb ik vrijwel verwaarloosd, omdat ik geloof dat ze klein
is.
Direkt hierna komt de klinische belangstelling voor het nazisme als openbaring
van menselijke mogelijkheden; een neutrale en on-moralistische houding, die
gemakkelijk overgaat in een moralistische, namelijk wanneer de geschiedenis van
de nazistische praktijk gebruikt wordt tegen de humanistische pretenties van degenen
die na 1945 de wereld wilden verbeteren.
Hier zijn we intussen al bij de voorhoede van het publiek, dat zich door de
Hitler-litteratuur graag de adem laat benemen. Nu begint het genieten van de gek,
het bewonderen van de carrière (‘ondanks alles’), het geïmponeerd zijn door de
macht en tenslotte het verlangen naar de chaos. Hoewel belangstellenden, in
flapteksten ‘gefascineerde lezers’ genoemd, in alle politieke richtingen te vinden
zijn, horen zij naar hun mentaliteit bij Rechts, dat Links beantwoordt, door tegenover
de rede de uitbarsting te stellen, tegenover verdraagzaamheid macht en tegenover
een door kalme logika beheerste demokratie de razende chaos.
Deze voorkeuren zijn niet nieuw, maar sinds 1945 hebben zij wel een andere
achtergrond gekregen. De theorieën van macht, waanzin en chaos zijn tot in de
kleinste bijzonderheden in praktijk gebracht, zodat ook de vaagste aanhanger moet
weten, hoe zijn voorkeur er in drie dimensies uitziet. Dit maakt het probleem van
het verband tussen woorden en daden misschien belangrijker dan het ooit geweest
is.
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Kroniek
Ralph Ginzburg
Interview met Bobby Fischer
Vertaling Frits Onderdijk
Bobby kwam mijn Manhattan-kantoor op 25 augustus binnenlopen. De afspraak
was gemaakt voor de dag ervoor om drie uur 's middags, maar om vier uur had hij
gebeld om te zeggen dat hij geen zin had te komen. Toen hij op kwam dagen, was
hij weer een uur te laat. Zonder aan te kloppen, duwde hij de deur open, beende
halverwege de kamer, en groette me met de woorden: ‘Hé, heb je soms wat te eten
hier of zo?’
Ik zei hem te zullen bellen om wat voedsel en vroeg hem wat hij wilde hebben.
‘Wat wit kalkoenvlees op roggebrood, twee selderiedrankjes, thee en een paar
pruimen,’ zei hij.
Fischer is knap, langer dan 1 meter 80, breedgeschouderd, intense bruine ogen
en scherpe gelaatstrekken.
‘Ga je naar school?’ vroeg ik hem.
‘Nee, ik ben schaker van beroep. Ik ging van school af toen ik 16 was.’
*
‘Lisa Lane heeft gezegd - en heel veel mensen zijn het er mee eens - dat je
waarschijnlijk de grootste levende schaker bent.’
‘Wat ze zegt is waar, maar Lisa Lane zou echt niet in staat zijn dat te weten. Alle
vrouwen zijn te zwak. Ze zijn dom, vergeleken met mannen. Ze zouden echt niet
moeten schaken, weet je. Het zijn net beginnelingen. Er is geen schaakster ter
wereld die van me kan winnen, al geef ik mijn koning op.’
‘En de mannelijke kampioenen, als de Russen Botwinnik, Tal, Keres, Smyslov,
kun je die verslaan?’
‘Ze hebben niets op me voor, die kerels. Ze kunnen me niet eens aanraken.
Sommige mensen zeggen dat zij beter zijn dan ik. Dat maakt me toch echt kwaad.
Ze denken dat Amerikanen niet kunnen schaken. Als ik ooit die Russische potzers
nog eens ontmoet, zal ik ze wel eventjes op hun plaats zetten.’ (‘Potzer’, in de
oorspronkelijke jiddische betekenis een lelijk en beledigend woord, wordt in
schaakjargon gebruikt, zonder beledigende betekenis, voor een slecht schaker. Het
engels van Bobby is volkomen vrij van vloeken.)
‘Beschouw je jezelf als de grootste schaker die ooit leefde, beter dan laten we
zeggen Capablanca, Steinitz, of Morphy?’
‘Nou, ik vind het niet leuk om zo-

*

de 25-jarige Amerikaanse kampioene vrouwen-schaken, vert.
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iets gedrukt te zien staan, omdat het zo egoïstisch klinkt. Maar, om je vraag te
beantwoorden: Ja.’
‘Wat is er voor nodig om een sterke schaker te worden?’
‘Een goed geheugen, concentratie, verbeeldingskracht en een sterke wil.’
‘Heeft wiskundige kennis er iets mee te maken?’
‘Heel weinig.’
Ik was door dit antwoord verrast, maar controleerde het later en ontdekte dat
Bobby volkomen gelijk had. Psychologische tests hebben aangetoond dat
schaakmeesters niet in wiskunde hoeven uit te blinken, of wat dat betreft, in
intelligentie. Wat zij wél bezitten is een bijna volmaakt geheugen wat betreft de
zetten, een fantastische verbeelding, en een wonderbaarlijk waarnemingsvermogen
voor ruimtelijke verhoudingen, dat hen in staat stelt naar de 32 stukken en 64 velden
op een schaakbord te kijken en daaruit een winnend patroon van zetten samen te
stellen uit de 1.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 variaties, die het gemiddelde
wedstrijdspel van 45 zetten kan inhouden.
‘Hoe kun je met schaken je brood verdienen?’ vroeg ik.
‘Reshevsky en ik zijn de enigen in Amerika die het proberen. (Samuel Reshevsky
is Amerika's op een na grootste schaker.) We verdienen niet veel. De andere
meesters hebben bijbaantjes. Rossolimo bijvoorbeeld is taxi-chauffeur. Evans werkt
voor de film. De Russen krijgen geld van de regering, maar wij zijn afhankelijk van
prijzen op wedstrijden. En dat zijn rotbedragen. Een paar honderd dollar hooguit.
Miljonairs staan achter dit spel, maar ze zijn allemaal gierig. Kijk eens wat ze doen
voor golf: dertigduizend dollar voor een toernooi is niets. Maar voor schaken geven
ze een paar duizend dollar en dan denken ze nog dat ze vrijgevig zijn. Het toernooi
moet naar ze worden genoemd, iedereen moet voor ze buigen, spelen wanneer zij
dat willen, en dat allemaal voor een paar duizend dollar die toch al niets voor hen
betekenen. Want ze trekken het van hun inkomstenbelasting af. Het zijn gierige
lieden. Het is belachelijk.’
Een betrouwbare schatting die ik naderhand ontving stelde de gemiddelde
ontvangsten in prijzen van Fischer en Reshevsky op vijfduizend dollar voor elk. Dit
is maar net genoeg om hun schaak-uitgaven te dekken. Kortom, van het spelen
houden ze niets over. Reshevsky, een getrouwde man van 49 met een gezin krijgt
een stipendium van de American Chess Foundation. Bobby, die alleen in een flat
op Brooklyn woont, krijgt zijn huur, eten en kleren betaald door zijn moeder.
‘Hoe komt het dat miljonairs het spel niet willen onderhouden?’
‘Het is de schuld van de schakers zelf. Ik weet niet hoe het vroeger was, maar
op het ogenblik is het echt geen heren-groep meer. Toen het een spel was, dat
gespeeld werd door de aristocratie had het meer hoe noem je het waardigheid.
Toen ze die clubs hadden, weet je, waar vrouwen niet mochten binnenkomen en
iedereen ging naar binnen met een net pak, en een das om, echte heren. Nu komen
kinderen in spijkerbroeken binnenrennen - zelfs in de beste schaakclubs - en ze
hebben er ook vrouwen. Het is een plaats geworden, waar je elkaar ontmoet, en
de mensen maken er lawaai, 't is net een gekkenhuis.’
Bobby's stem begon te temen, nu
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hij wat meer op zijn gemak was. Ik merkte op dat zijn vingernagels helemaal waren
afgebeten.
‘Er wordt wel eens gezegd, Bobby, dat je in je verhoudingen met sommige mensen
in de schaakwereld, je wel heel erg als een prima donna gedraagt. Wat vind je
daarvan?’
‘Wel, ik ben er niet zeker van of ik weet wat je bedoelt met een prima donna, maar
als iets me niet interesseert of als iemand me verveelt, of als ik denk dat ze zich
aanstellen, bemoei ik me niet meer met ze, dat is alles.’
‘En de school, verveelde die je?’
‘Op school leer je niets. Alleen maar tijdverspillen. Je moet boeken meesjouwen
en zo en huiswerk maken. Ze geven te veel huiswerk op. Je zou geen huiswerk
moeten maken. Niemand is daarin geïnteresseerd. De leraren zijn dom. Ze horen
daar geen vrouwen te hebben. Die weten niet hoe ze moeten onderwijzen. En ze
zouden niemand moeten dwingen naar school te gaan. Als je niet wilt, dan ga je
niet, zo hoort het. Het is belachelijk. Ik kan me niet één ding herinneren, dat ik op
school heb geleerd. Ik luister niet naar zwakkelingen (Bobby's woord voor
niet-schakers of schakers, die slechter zijn dan hij). Twee en een half jaar in Erasmus
High heb ik verspild. Ik hield er helemaal niet van. Je wordt verondersteld om te
gaan met al die domme kinderen. En de leraren zijn nog dommer dan de kinderen.
En ze spreken vanuit de hoogte tot de kinderen. De helft van hen is krankzinnig.
Als ze me daar hadden gelaten, was ik er al veel eerder dan op mijn zestiende mee
uitgescheden.’
Toen ik Bobby naar zijn persoonlijke omstandigheden vroeg, vertelde hij dat hij
op 9 maart 1943 in Chicago was geboren. Zijn vader was natuurkundige en zijn
moeder ingeschreven verpleegster en onderwijzeres. Hij heeft een oudere zuster.
Toen hij nog een baby was, scheidden zijn ouders. Zijn moeder nam hem en zijn
zusje mee naar Californië, Arizona, en toen naar Brooklyn waar het gezin zich
vestigde. Bobby's vader verliet Amerika kort nadat zijn zoon werd geboren en Bobby
kan zich hem niet herinneren. Bobby's moeder was de kostwinster voor alle drie.
(Bobby's zuster, mevrouw Joan Targ, beschreef naderhand haar moeder tegenover
mij als een vrouw met een hoge intelligentie en grenzeloze energie. Zij spreekt meer
dan een half-dozijn vreemde talen, en is medisch doctoranda. Ze is ook ‘een soort
kruisvaarster van beroep’, zoals mevrouw Targ zei. Op het ogenblik dat dit stuk
werd geschreven wandelde ze dwars door Europa naar Moskou als onderdeel van
een pacifistische anti-oorlogsdemonstratie. Mevrouw Targ onderstreepte het feit,
dat Bobby nooit onder de sterke invloed van een man was gekomen in de jaren dat
hij groot werd.)
Bobby begon op zijn zesde jaar schaak te spelen. ‘Mijn zuster kocht me een
schaakspel in een snoepwinkel en leerde mij de zetten,’ vertelde hij me. Het was
eerst maar een van de vele bordspelen waarin Bobby geïnteresseerd was. Op de
leeftijd van negen jaar echter werd hij door het spel geobsedeerd en begon zijn
talent te tonen. Hij werd uitgenodigd in een paar van de beste schaakclubs van de
stad te spelen, en toen hij dertien was begon hij met toernooispelen. Hij won al
spoedig het Amerikaanse Jeugdkampioenschap, het kampioenschap van de New
York Metropolitan Chess League, en de
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veelbegeerde Lessing J. Rosenwald Chess Trophee. (Bij het winnen van deze trofee
speelde hij een spel, dat zo ingewikkeld was in zijn combinaties, zo briljant in zijn
ongekunsteldheid, zo zwanger van schijnbaar - maar niet werkelijk - gevaar dat het
sindsdien bekend werd als ‘Het Spel van de Eeuw’.) In 1957, toen Bobby 14 jaar
oud was, werd hij Amerikaans kampioen en het volgende jaar op zijn vijftiende was
hij de jongste speler, aangewezen als internationale grootmeester door de Fédération
Internationale Des Echecs, het instituut dat de schaakwereld regeert - de hoogste
van alle ereschaaktitels.
‘Nadien ging ik van school af,’ zei Bobby.
‘Wat vond je moeder daarvan?’
‘We hebben elkaar niets te zeggen. Ze is een square. Ze blijft me maar vertellen
dat ik te veel belangstel in schaak, dat ik vrienden moet maken buiten het schaken
om, dat ik mijn geld niet kan verdienen met schaken, dat ik mijn studie moet afmaken,
en al dergelijke onzin. Ze blijft me maar lastig vallen, en daar houd ik niet van, dus
moest ik haar kwijtraken.’
‘Je bedoelt dat zij vertrok uit het appartement in Brooklyn waar jullie woonden?’
‘Ja, zij trok in bij een vriendin in de Bronx en ik hield het appartement. Maar ze is
nu op die reis met die mensen (de pacifisten) voor ongeveer acht maanden. Ik heb
niets met haar te maken.’
‘Ik verkeerde in de veronderstelling dat ze een heleboel te maken had met het
succes van je carrière. Ging ze niet in hongerstaking vorig jaar en liep ze niet te
posten voor het Witte Huis om de behoefte aan gelden te dramatiseren, nodig om
jou en het Amerikaanse team naar de Chess Olympiade in Leipzig te sturen?’
‘Ja, maar ze weet niet wat ze doet. Ze moet van het schaken afblijven.’
Ik vroeg hem mij een typische dag in zijn leven te beschrijven. ‘Het meest van de
tijd reis ik rond. Europa, Zuid-Amerika, IJsland. Maar als ik thuis ben, ik weet het
niet, ik doe niet zoveel. Ik sta om zo'n uur of elf op, eigenlijk. Ik kleed me aan en zo,
bekijk wat boeken over schaak, ga naar buiten en eet wat. Ik maak nooit mijn eigen
maaltijden klaar, daar geloof ik niet in. Ik eet ook niet in automatieken of cafetaria's.
Ik wil dat een kelner mij bedient. In een goed restaurant. Als ik gegeten heb bel ik
meestal een van mijn schaakvrienden op, ga er heen en analyseer een spel of
zoiets. Misschien ga ik dan naar een schaakclub. Of ik zie een film of iets anders.
Er is werkelijk niets voor me te doen. Misschien studeer ik wat in een schaakboek.’
‘Reis je meestal door de stad in de ondergrondse?’
‘Jammer genoeg wel. Het is er smerig - kinderen zien daar dat ik mooie schoenen
aan heb, dus proberen ze er opzettelijk op te gaan staan. Mensen komen er binnen
in hun werkkleren en zo, mensen komen binnenrennen als dieren, 't is verschrikkelijk.
Mensen die maar zitten en van vlakbij je maar recht in je gezicht aanstaren, 't is
barbaars.’
‘Nee, ik heb geen goede vrienden. Ik heb geen geheimen te bewaren. Ik heb
geen vrienden nodig. Ik vertel iedereen altijd alles, dat is het.’
Ik vroeg hem of deze opvatting van 100 procent eerlijkheid tegenover iedereen
te allen tijde misschien niet de kern van zijn moeilijkheden in de omgang met mensen
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uitmaakte. Dat wil zeggen, of zijn openhartigheid door sommigen misschien niet
verkeerd was uitgelegd als taktloosheid. Bobby zei dat dit misschien wel het geval
was geweest.
Terwijl wij zijn moeilijkheden met mensen in de schaakwereld bespraken, bracht
ik een aantal van de meest publiek geworden controverses naar voren en vroeg
Bobby naar zijn versie van het verhaal. In elk van deze gevallen was hij in staat,
om een schijnbaar volkomen beredeneerde verklaring te geven voor de houding,
die hij had aangenomen. Of hij al dan niet naderhand zijn positie schaadde, door
obstinaatheid en weigerachtigheid om tot een compromis te komen, is een andere
vraag.
In 1959 bijvoorbeeld verwekte hij opschudding door te weigeren zijn titel van
Amerikaans kampioen te verdedigen, tenzij het plaatsen van de paren in publiek
zou worden geloot, hoewel voorheen het loten altijd in het geheim had
plaatsgevonden. Bobby's uitleg luidde dat hij de bestuursleden van de Amerikaanse
Schaakfederatie een FIDE-regel had laten zien, waarbij publieke lotingen werden
vereist. De leden gaven toe, dat zij zonder het te weten de regel overtreden hadden
en zij beloofden dat het loten voor de plaatsen in alle toekomstige toernooien in
publiek zou geschieden. Hoewel het er uitzag alsof Fischer gelijk had gekregen,
was hun belofte niet voldoende voor hem, en hij stond er op dat de (al
aangekondigde) plaatsingen voor 1959 weer zouden worden ingetrokken. Toen het
bestuur weigerde, dreigde hij zijn titel niet te zullen verdedigen. Op de lange duur
werd hij toch gedwongen zijn standpunt te herzien; hij speelde en won. Maar wat
betreft het publiek was zijn eerdere principiële triomf tenietgedaan.
In een tweede, eveneens veelbesproken incident, in de zomer van '61, gaf Bobby
een toernooi cross-country van zestien spelen met Reshevsky op, omdat het twaalfde
spel in de serie om 11 uur 's morgens gespeeld zou worden, een uur dat Bobby
beschouwde als onbehoorlijk voor het schaakspel. In zijn uitleg zei hij me, dat de
wedstrijd oorspronkelijk was geplaatst op zondag 13 augustus om halftwee 's
middags in het Beverley Hilton Hotel in Los Angeles. Tien uur 's morgens kreeg hij
een telefoontje van de scheidsrechter van de wedstrijd, die zei dat de aanvangstijd
was verschoven naar elf uur. Dit, zei hij, was om aan de wensen te voldoen van de
voornaamste financier van de serie, mevrouw Jacqueline Piatigorsky, die er zeker
van wilde zijn dat het spel op tijd zou zijn afgelopen, zodat zij een concert kon
bijwonen dat haar echtgenoot, de cellist Gregor Piatigorsky, die avond zou geven.
Bobby weigerde op zo'n vroeg uur te spelen en citeerde een clausule in zijn contract,
die bepaalde dat speeltijd door hem aanvaard moest worden. Toen Bobby niet kwam
opdagen, verklaarde de scheidsrechter uit Los Angeles het spel forfait ten gunste
van Reshevsky. De stand van de serie was tot op dat ogenblik 5½ punt voor ieder.
Het forfait plaatste Reshevsky als eerste, 6½ tegen 5½.
Het volgende spel zou vier dagen later in New York gespeeld worden. Fischer
weigerde de serie te vervolgen tenzij de Los Angeles-beslissing werd ongedaan
gemaakt. Niemand in het New Yorks bestuur van de American Chess Foundation,
sponsor van de serie, voelde voor de beslissing van de scheidsrechter uit Los
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Angeles en het was bijna zeker dat te gelegener tijd de forfaiture zou worden
herroepen. Maar bestuursleden van de Chess Foundation waren gebelgd door
Fischer's dreigement er mee op te houden. ‘Fischer houdt een revolver tegen onze
hoofden,’ verklaarde voorzitter Walter Fried aan de New York Times.
Toen het dertiende spel moest worden gespeeld, had de Chess Foundation nog
altijd de verklaring uit Los Angeles niet herroepen en Fischer kwam niet opdagen.
De gehele serie werd daarop een overwinning bij verzuim voor Reshevsky, en de
trofee en het prijs-geld werden hem toegekend.
‘Wij konden geen ander besluit nemen, in overeenstemming met onze
verantwoordelijkheid en ons zelfrespect,’ zei Fried later. Bobby vertelde me, dat hij
in elk van deze gevallen alleen maar zijn ‘principes’ had ‘verdedigd’. Het is dit
strakaanhouden van zijn principes - tot het punt van zelfdestructie - dat bijna al zijn
moeilijkheden schijnt te karakteriseren.
Het onderwerp van gesprek veranderde in kleren. ‘Ik verneem dat kleren heel
wat voor je betekenen,’ zei ik. ‘Was er niet een tijd dat je jezelf nogal slordig kleedde?
Werd je niet eens door Life over een volle pagina afgebeeld simultaan spelend tegen
een groep oudere mannen, die respectabel waren aangekleed terwijl jij een hemd
en spijkerbroek droeg?’
‘Ja, ik ging slecht gekleed tot ongeveer mijn zestiende. Maar weet je, sommige
mensen hadden gewoonweg geen respect voor me. En daar hield ik niet van, dus
besloot ik dat ik ze moest laten zien dat ze geen haar beter waren dan ik, vat je?
Ze deden een beetje trots op zichzelf. Ze zeiden, dat ik ze dan misschien met
schaken wel versloeg, maar dat ik dan toch maar een lomp jongetje was. Dus besloot
ik me goed te gaan kleden.’
Ik merkte op dat Bobby een groene das met verticale strepen droeg, een wit
overhemd en een bruingeruit pak met smalle broekspijpen. Hij zag er zeer verzorgd
uit, maar zijn kleren vertoonden geen eigen persoonlijkheid.
‘Waar koop je je kleren?’ vroeg ik.
‘Ik laat ze voor me maken.’
‘Waar?’
‘Verschillend. Dit liet ik in Duitsland maken.’
‘Heb je soms een vooroordeel tegen confectie-pakken?’
‘O, die zou ik niet aanraken. Ik heb mijn schoenen op maat, mijn hemden, alles.
Ik houd ervan topklasse gekleed te gaan. Ik heb nu zeventien kostuums, alle met
de hand gemaakt.’
‘Kleren zijn dus een beetje je zwakte?’
‘Nee, alleen maar sterkte.’ Hij lachte. ‘Ik weet het niet. Ik heb pakken laten maken
in Argentinië, Trinidad, Engeland, New York, Californië, Oost-Duitsland,
West-Duitsland en, nu ja, dat is geloof ik alles. Als je zeventien pakken hebt, kun je
nogal eens wisselen. En ze gaan zo langer mee. Dat is het waar de arme man zijn
achterstand heeft. Zijn kleren gaan spoedig op en hij heeft nooit een garderobe om
uit te kiezen.’
‘Je zei dat je schoenen ook met de hand gemaakt worden?’
‘Ja, de een of andere Hongaar hier in de stad maakt ze. Ze kosten honderd dollar
per paar. Ik heb vijf paar nu, niet meegeteld de schoenen uit de winkel, die ik toch
niet meer draag.’
‘En overhemden, waar koop je die?’
‘Die zaak die Sy's heet; ze kosten per stuk vijfentwintig dollar. 't Is
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dezelfde zaak waar Kennedy zijn overhemden ook laat maken. Ik heb ontdekt waar
Kennedy's Engelse kleermaker is. Daar zou ik ook heen kunnen gaan.’
‘Hou je van Kennedy? Zou je hem gekozen hebben?’
‘Dat denk ik niet. Ik houd er niet van daar miljonairs te zien. Hij heeft het te goed
gehad, weet je. Ik geloof niet dat hij ooit in moeilijke omstandigheden heeft verkeerd.
Bovendien heeft hij helemaal geen klasse. Hij stopt zijn handen in zijn jaszakken.
God, dat is verschrikkelijk!’
‘Waar laat je je was doen?’
‘Dit overhemd dat ik aan heb stuurde ik naar de een of andere domme wasserij
in New York. Ze hebben het geruïneerd. Ik sleepte de overhemden helemaal mee
van Brooklyn. Sjonge, wat ben ik daar kwaad om. Op weg naar Joegoslavië, volgende
week, stap ik af in Italië om wat overhemden er voor in de plaats te kopen. Ik heb
gehoord dat ze in Milaan maar tien dollar kosten. Weet je dat ze zeggen dat je het
verval van een land kunt zien wanneer de mensen er belangstelling voor hun kleren
beginnen te verliezen? Als je je tegenwoordig goed kleedt, denken de mensen dat
je een dandy bent. In de oude tijd waren het juist de meest viriele mannen die zich
het beste kleedden.’
Daarop vroeg ik Bobby of hij nog andere belangstellingen had buiten schaken en
kleren. Blijkbaar niet. Hij wilde kortgeleden judo leren, maar na een inspectie van
New Yorkse judo-scholen ontdekte hij dat ze van ‘te lage klasse waren voor me met
teveel gajes en geen plek om je kleren op te hangen’, dus gaf hij het idee op.
Een tijdlang was hij geïnteresseerd in ‘occulte onderwerpen’, in het bijzonder
handlijnkunde. ‘Handlijnkunde is absoluut een wetenschap,’ zei hij. ‘Het is niet
zomaar wat onzin, zoals astrologie.’
Zijn eigen handpalmen, zei hij, vertoonden een flexibele geest en een ziel, verhard
door de harde tegenslagen van het leven. ‘Alsof ik niet zo'n edele of zachte
persoonlijkheid ben, als de wereld me niet had veranderd.’ Bobby luistert af en toe
naar kortegolfradio, vooral wanneer een schaakwedstrijd wordt uitgezonden door
de Stem van Moskou. Hij zegt dat zijn favoriete acteur Marlon Brando is, maar voegt
er aan toe dat ‘ze in Hollywood zeggen dat hij enorm over het paard getild is.’ Hij
kijkt niet vaak naar televisie. Hij is, zoals hij zegt, ‘een voorzichtig persoon’ en hij
las ergens dat je ‘elke keer, als je naar de televisie kijkt wat uitstraling krijgt,’ dus
blijft hij ver van televisie.
Bobby gelooft niet in God. ‘Ik las laatst een boek van Nietzsche en die zegt dat
godsdienst er alleen maar is om de zintuigen van mensen af te stompen. Daar ben
ik het mee eens.’ Hij had kortgeleden gelezen over Dr Fu Manchu, Hitler, en Caryl
Chessman. ‘Dat was een heel naar ding dat ze Chessman hebben gedood. Daar
voelde ik me heel slecht bij.’ Hij heeft ook Errol Flynn's My Wicked, Wicked Ways
gelezen, een boek dat een diepe indruk op hem schijnt te hebben gemaakt.
‘Heeft het soort leven, dat Flynn leidde, aantrekkingskracht voor je?’
‘Nou, ja, wel een beetje. Ja, ik zou ook wel rond willen reizen, een internationale
playboy willen zijn. Ze hebben al dat geld, ze kunnen het echt goed maken. Kijk
maar eens naar Flynn.’
‘Bedoel je dat hij al die meiden had?’
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Bobby lachte. ‘Nee, ik bedoel al dat geld.’
‘Heb je een vriendin?’
‘Nee, ik hou niet van Amerikaanse meisjes. Ze zijn erg verwaand, weet je. In
Europa zijn ze veel aardiger. Schaak wordt daar hoog aangeslagen. Soms schrijven
meisjes me ook. Een meisje in Joegoslavië stuurde me een hele reeks liefdesbrieven.
Ik weet niet hoe ze aan mijn adres kwam. Ze stond in een menigte naar mijn spel
te kijken. Ze zegt, dat toen ik daar wegging de sterren boven Joegoslavië uit de
hemel vielen, of zoiets.’
We lachten beiden hartelijk. ‘Ben je niet bang naar Joegoslavië terug te gaan?’
‘Nee hoor,’ antwoordde hij, nog steeds lachend.
‘Waarom is schaken in Joegoslavië zoveel populairder dan in Amerika?’
‘Nou, weet je, in Amerika is iedereen geïnteresseerd in vlug geld verdienen. In
Joegoslavië, hoe je je ook haast, je kunt er toch niet rijk worden, dus kun je net zo
goed gaan schaken.’
We hadden bijna vijf uur gepraat, en het werd tijd voor mij om Bobby naar huis
te rijden.
‘Maar voordat we dit tot een einde brengen, zou ik je toch nog één vraag willen
stellen,’ zei ik. ‘Je hebt een heleboel mensen vandaag op de vingers getikt. Ik zou
willen weten wat voor soort mensen, hoe 'n kleine groep ook, je zonder enig
voorbehoud bewondert. Ik bedoel, denk je dat er mensen bestaan die niet onhandig
en lomp zijn, helemaal respektabel, intelligent, en jouw bewondering volkomen
waard?’
Een lange pauze. ‘Wel, ik... eh... ik weet het niet.’ Bobby keek schaapachtig naar
me op. ‘Wacht eens! Ze bestaan: de aristocraten! Ja, ik bewonder de aristocraten.
Weet je, miljonairs, en miljonairs zoals ze dat horen te zijn, niet de manier waarop
ze dat zijn. Dat zijn de Europese miljonairs. De Fransen, weet je. Niet zoals de
Amerikaanse miljonairs. Hier kun je ze niet eens van andere mensen onderscheiden.
Sommigen rijden zelfs in Chevrolets rond. Ze kleden zich gewoon aan en zo; het is
alsof ze bang zijn dat ze er op aangekeken worden. Zij zouden de standaard voor
andere mensen moeten vastleggen. In plaats daarvan kleden ze zich als landlopers,
weet je.’
‘Heb je ooit die Europese aristocraten wel eens ontmoet? Weet je zeker dat ze
bestaan?’
‘Ik heb er nog geen enkele ontmoet. Maar ik heb over ze gelezen... zoals in Charles
Dickens' A Tale Of Two Cities.’
Het interview was achter de rug. Een paar dingen over hem waren duidelijk
geworden. Ten eerste, waar het schaken voor de meeste mensen maar een spel
is, een afleiding in het leven, is voor Bobby Fischer schaken het leven, en alles wat
buiten het schaakbord gebeurt afleiding. Ten tweede, hoewel Bobby misschien de
grootste schaker aller tijden is, is hij in de meeste andere opzichten geen genie
(noch, tussen haakjes, de meeste andere schaakmeesters ter wereld). Ten derde,
hoewel Fischer negentien jaar is, vertoont hij soms de karaktertrekken van veel
jongere kinderen, die geloven dat de wereld rondom alleen bestaat om hun beloften
te vervullen. Tenslotte, hoewel het gemakkelijk is te zien hoe Bobby mensen met
zijn vérstrekkende uitlatingen kan beledigen, hij vertoont geen gemeenheid. Wat
zijn eigen gevoel betreft, is hij vriendelijk, schuw, bijna verle-
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gen. Bobby is, zoals zijn zuster me later vertelde, ‘een jongen die een extra
hoeveelheid begrip nodig heeft’. Misschien is dit onvermijdelijk voor een jongen die
zonder vader opgroeide.
Op weg naar mijn auto, nadat wij mijn kantoor verlaten hadden, hielden we twee
keer stil. De eerste keer was bij een pocketboekenwinkel waar Bobby een boek
wilde kopen. Hij bekeek Commandant of Auschwitz en Bridge over the River Kwai
en besloot uiteindelijk tot de aankoop van Bernard Baruch's My Own Story. Hij bleek
voornamelijk onder de indruk van de foto's van oude Wall Street-reuzen. ‘Ze zagen
er in die tijd wel heel lekker uit,’ zei hij. ‘Kijk 's hoe elegant ze zijn, echte gentlemen.’
We hielden vervolgens stil bij een luxe espresso-bar om iets te eten. Bobby
bestelde een stuk roomtaart, daarbij wat boterkoekjes en een uitgebreide bevroren
ananas-drank. Toen hij zijn taart op had, merkte ik op dat de zaak de reputatie had
te worden beheerd en gedreven door homoseksuelen. Bobby schrok enorm en
bekeek de kelners wantrouwig. ‘Zeg, je zou denken dat een zaak er onder door zou
gaan met zo'n reputatie.’ Hij bekeek aandachtig zijn drankje. ‘Misschien hebben ze
er wel iets in gestopt. Ik zal het maar niet drinken.’ Hij raakte zijn drank niet meer
aan. Hij at ook niet meer van zijn koekjes.
We reden naar Bobby's woning, gelegen op de rand van Brooklyn's
Bedford-Stuyvesant wijk waar de moord- en misdaadstatistieken het hoogste zijn
van de stad. Het huis telt vier verdiepingen zonder lift, op de begane grond een
kapper en een snoepwinkel. Hij vertelde me dat zijn appartement van vier kamers
een bibliotheek van tweehonderd schaakboeken telde, een stapel schaaktijdschriften,
en een ingelegde schaaktafel, voor hem op bestelling in Zwitserland gemaakt. Er
zijn drie bedden in het appartement, elk met een schaakspel er naast, en Bobby
slaapt afwisselend in elk van de bedden.
Het was een hete augustus-avond en mannen zaten in hun hemd op de stoepen
in de hele straat. Halfnaakte blanke en neger-kinderen speelden verstoppertje en
rock 'n roll-muziek blèrde uit de jukebox in een bar. De goot lag bestrooid met
pizza-korsten, ijsverpakkingen en lege bierblikjes. In zijn met de hand gemaakte
pak stapte Bobby uit mijn auto, en stak zijn hoofd door het raam om afscheid te
nemen. Ik vroeg hem wat hij van plan was te gaan doen als hij in staat zou zijn
Botwinnik te verslaan en wereldkampioen te worden.
‘Ten eerste,’ zei hij, ‘zal ik een trip over de hele wereld maken, om voorstellingen
te geven. Ik vraag enorme bedragen. Ik zal een nieuwe standaard vastleggen. Ik
zal ze duizenden laten betalen. Dan kom ik op een luxe schip weer thuis. Eerste
klasse. Ik laat een rok voor me maken in Engeland om aan diners te dragen. Als ik
thuiskom zal ik een paar schaakboeken schrijven en het hele spel beginnen te
reorganiseren. Ik zal mijn eigen club leiden. De Bobby Fischer... eh, de Robert J.
Fischer Schaak Club. Een club met klasse. Toernooien waar iedereen goedgekleed
gaat. Geen landlopers binnen. Je zal boven de achttien moeten zijn, wil je
binnenkomen, tenzij je een bijzondere toestemming hebt gekregen omdat je speciaal
talent hebt of zoiets. In een buurt van de stad, die nog steeds behoorlijk is, zoals
Up-
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per East Side. En ik zal grote internationale toernooien organiseren in mijn club met
grote geldprijzen. En ik zal alle miljonairs uit de schaakwereld gooien tenzij ze met
meer geld opkomen. Dan ga ik een auto kopen, zodat ik niet meer de ondergrondse
hoef te nemen. Die ondergrondse maakt me ziek. Het wordt een Mercedes-Benz.
Beter nog, een Rolls-Royce, een van die vijftigduizend-dollarwagens op bestelling,
in mijn eigen maat gemaakt. Misschien koop ik wel een van die straalvliegtuigen,
waarmee ze adverteren voor de zakenman. En een jacht. Flynn had een jacht. Dan
laat ik me wat meer pakken maken. Ik zou graag een van de tien best-geklede
mannen willen zijn. Dat zou pas wat zijn. Ik las dat Duke Snyder op de lijst voorkwam.
Dan ga ik een huis voor mezelf bouwen. Ik weet niet waar, maar zeker niet in
Greenwich Village. Het zijn daar allemaal vuile, vieze beesten. Misschien bouw ik
het wel in Hong Kong. Iedereen die daar geweest is, zegt dat het geweldig is. Art
Linkletter, die er geweest is, zei dat voor de radio. En ze hebben daar kostuums,
schoonheden, voor maar twintig dollar. Of misschien bouw ik het in Beverly Hills.
De mensen zijn daar wel wat square, maar het klimaat is er wel fijn en het is zo
dichtbij Vegas, Mexico, Hawaii en dat soort plaatsen. Ik heb vaststaande ideeën
over mijn huis. Ik ga de beste architect huren en laat het hem in de vorm van een
schaakkasteel bouwen. Ja, dat is het voor mij. Klasse. Trappen in de vorm van een
spiraal, borstweringen, van alles. Ik wil de rest van mijn leven wonen in een huis
dat precies zo gebouwd is als een schaakkasteel.’
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[Nummer 5]
Medewerkers
W.L. BRUGSMA,

1922 Haarlem. Sinds 1954 reisredacteur van de Grote Provinciale
Dagbladpers. Reizen naar Afrika, Azië, Zuid-Amerika, Oost-Europa, de Sovjet-Unie
en het Nabije Oosten. Interviews met Chroestsjev, tv-uitzendingen naar aanleiding
van de Algerijnse revolutie, geregeld medewerker van Randstad.
WIJNAND VAN DER BURGHT,

als Jan Hanlo 1912 Bandoeng. Ballade in
regeringsopdracht (niet gepubliceerd), los proza in circa twintig nummers van
Barbarber, gedicht voor zoon Philippe van Prins Albert en Prinses Paola van Luik,
in Podium 1959 Verdediging van het iets, alsmede enige Verzamelde gedichten
(Van Oorschot; niet uitverkocht), en andere kleine uitgaven.
HUGO CLAUS, 1929 Brugge. Publiceerde sinds Een geverfde ruiter (1961) aan poëzie:
Negen rondgedichten bij L'Inferno, Canto XIII (in de LP-pocket Uit het nest geroofd,

1962) en Bericht aan de bevolking (Podium, januari 1962). Het in dit nummer van
Randstad gepubliceerde gedicht In het teken van de hamster is niet fragmentarisch;
het bevat plagiaat van Dante, Victor Hugo, Ovidius e.a.
R.A. CORNETS DE GROOT,

1929 Bandoeng. Onderwijzer in Den Haag. Publiceerde
in De Gids een opstel over S. Vestdijk.
RUUD KUYPER,

1937 Rotterdam, Juridisch candidaat, als flui-
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tist verbonden aan Toon Hermans One Man Show, als jazz-medewerker (sinds
1958) aan de Nieuwe Rotterdamse Courant. Speelde fluit en piano in Joegoslavië
(Tweede Jazz-Festival in Bled) en India en Pakistan (met het Dutch Jazz Quintet).
Tekstschrijver AVRO-radio-programma Jazz-societeit.
WIM VAN DER LINDEN, 1941 Amsterdam. Vier jaar kunstnijverheidsschool; maker van

de (ongepubliceerde) foto-boeken Blues for Three en Dag Albert - the family of
Cuyp.
IVO MICHIELS, 1923 Mortsel bij Antwerpen. Publiceerde in afwachting van zijn debuut

Het boek alfa in 1957 Het afscheid en fragmenten uit Journal brut (1958, 1959 en
1962).
HARRY MULISCH, 1927 Haarlem. De ontdekking van Moskou is de eerste roman sinds

Het stenen bruidsbed, dat ondertussen in een tiental buitenlandse uitgaven is
verschenen.
CORNELIS BASTIAAN VAANDRAGER, 1935 Rotterdam. Publiceerde de korte roman Leve

Joop Massaker (1960) en de dichtbundel Met andere ogen (1961). Te verschijnen
het eerste deel van De avonturen van Cornelis Bastiaan Vaandrager. Tekstschrijver,
redakteur van Gard Sivik.
1928 Amsterdam. Laatste poëzie Spiegelschrift-gebruikslyriek
(1962); in Nieuw Vlaams Tijdschrift (april 1963) en Podium (maart 1963). Notities
in voorbereiding.
SIMON VINKENOOG,
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Hugo Claus
Het teken van de hamster
‘Een razernij, een kuil, een pijnbank om te pijnen
Haar zotte lievers die nog in haar kercker zijn’ BREDERO
Ik zal dit schrijven:
een reis van Gent naar Brugge en weerom.
Omdat ik geschreven word.
't En regent niet, het zevert
in dit land in de klem van het verleden
en moet ik emigreren?
Nergens woestijn of rots of het verledenzieke volk is er
aan het graven en kweekt er agenten voor de vrede
en het klokhuis der gedachte wordt niet aangeboord.
Ik zou dit schrijven:
een worst voor de dorst, een terts voor een vers,
allegro con fuoco.
Maar in kregelige rouw verheft met metalen haken zich de
toren.
Rond hem het gewei der bomen, de klauw der wolken
en daarboven de aluminiumgeverfde hemel en een valk,
of een sperwer.
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Toren, galg, kruis.
Nu vandaag - sedert de tijd van Ursula en haar maagden en haar
beul de pest weer werd ingevoerd
in het wapensgerede vasteland
zal ik verstaanbaar weerstaanbaar zijn.
Vertrok uit Gent
- al haat ik God zij dank dit stadje,
toch daast over elke stront een vlieg in de zon
en Gent heeft poorten die niet sluiten
alhoewel de Leie walmt van folklore (deviezen) naar de stad waar ik ter wereld kwam tussen autos,
Memlincs en messen.
Vertrok niet onwillig
maar eerder vrouwziek d.i. buiig
en verder geen hemellichamen beschouwend
maar eerder het vlies dat men over zijn eigen ogen trekt
en de ziekte waarin men zich bergt - tevredengesteld.
Nu de konijnen in het Westen zijn gestorven
eten de vossen (reuzenhamsters) aan de uiers der schapen
en aan hun buiken des nachts.
De zon wil haar schaduw.
De nachtelijke roofvogels (zoveel zachter dan valk of sperwer)
dragen gevoerde handschoenen
die hun vingers bedekken tot waar de nagels beginnen.
Zoals het knittelvers
der kruisspin.
Vertrok uit Gent tussen postbeambten die beladen lachten
en tramrails volgden
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‘tussen vaargeulen vele’
en gebaarden naar verwanten of naar klanten.
In vele straten was er feest onder de kleren.
Een laag vertier gonsd'in de blik der wandelaars.
Ga trager, jij, die in vroegere dagen
het ogenblik vereerde
en nu terugkeert naar het misschien, het maar en het dus
en straks nog aan Natuur gaat geloven als aan een krant.
De katmens slaapt overdag en jaagt des nachts,
de vogelman wordt wakker vóór dageraad,
ik ben de pad, ben niet te vinden
tenzij je naar me dregt
of slaat in het gras.
De huizen hier zijn grauw gekarteld,
hun huid is als die van een vrouw met
pokken. Te vroeg hersteld gaat sneller
rotten. De huizen hier zijn doodgemarteld. De bewoners met hun vlekken
hokken er welgezind.
Zoals men in een schede
naar een vrucht zoekt
met een mes.
Stefan George in Heidelberg: Je mag mij vragen
om brood te eten waarin een grote hoeveelheid
boomschors verwerkt zou zitten.
Dat kan.
Maar er zijn situaties waarin de Mens moet zeggen:
‘Neen. Dit niet. Ik wil liever sterven.’
(Welke? Hij aarzelt niet,
een bergwind waait,
de dichter schijnt als de zon over een knaap.)
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Bijvoorbeeld.
Als je verplicht zou zijn ratten of muizen te eten.’
In die tijd (in het bagno van Toulon)
verfde men de broeken der Zouaves
carmosijn.
Bij het Zuidstation, in Café Telstar zitten de kaarters
cantigh afgesneden op den dagh
Aanwezig zijn: Peerdefluit en Hadzibaba (vanwege zijn
schuine ogen) Gasbuis (om wandelaars neer te slaan)
Sneeuwwitje (Vier jaar voorwaardelijk) en Bladluis (die
zich krabt)
lijkblauw, gortig,
schemerachtige telgen van de wevers, met grollen
en hoop op een schutsengel die zorgen zal
voor het geweldig geluk, die zorgen zal
op Zondag (als de kaarten rusten)
voor uiers, om aan te eten met tanden van krijt.
In de boekhandel voor Gevorderden,
wetenschappelijk als het verloren hebreeuws woord in
Isaia Twee Zes, duister als Iahwe,
paren de padden.
Zij vanonder, waterzuchtig, met ogen van chloor en
modder,
en in haar schouders bijna,
toch tobbend alhoewel zonder beweging
de verwekker (als haar zuigeling).
Gestremd en toch evenwichtig.
Geen veenrook kan hen storen. Geslacht ontbreekt,
buiging en vervoeging.
Dan, als een zedenles en een feest,
beweegt hij, valt bijna en hapt naar alsem en schudt. Een tic.
Eerbied doet de vrouwen vermageren. Hij verroert niet
meer.
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Zoals tussen kalkstekels
je egel lokt.
Vertrok naar Brugge. Het weer had zijn jasje uitgedaan.
Reed door het land waarvan de aysueren lucht verschiet.
Als van oudsher gaan de boeren
en staren naar de trein die regenval moet brengen
en buigen scheefbenig gelouterd aardewaarts.
Meer dan een legende zijn zij niet, zij graven als tuigen
met scharen in de grond. En stemmen welgevallig.
Koesteren kind en erf. Senator en priester zijn zo heilig
dat kermen wetgevers wint en niemand slaat ooit zijn evennaaste, verbaasd en razend,
om de gelijkheid van de dingen.
Niemand braakt, het vel regeert en dooft de veelvoudige
vermoedens. Ik wil niet verder, zij besmetten, ik wil terug
en hul me verder in dit gelal dat verdooft naarmate Dood
het van mij wint.
Kom. Nu? Kom nu toch. ‘Kijk in mijn ogen’.
Brugge. Mijn moeder laat haar vrucht
- haar prooi - niet los. Men moet in haar zoeken.
De dokters aan haar bed vergelijken automerken
en mijn vader toetert aan het hek.
Beenzwart en dood word ik geboren tussen de Memlincs
van het hospitaal,
Ursula tussen de engelen gewikkeld in membranen.
Geen wijnloof of hertevel,
maar orgelpijpen in metaal.
Het canon van serafijnen: mijn eerste borstharnas.
Weer legt het weer zijn jasje af
in de stad van kantwerk, uitvaart en stergewelven.
O, de vroegere zinken lachjes
van paladijn, prelaat en pooier
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in panelen ingepakt!
Tegen bakstenen muren: De Boodschap van Maria.
Naakt met dolk en veren hoed: Lucrezia.
Zo smalend sierlijk
is het verleden.
De Brugse gekken staan vanachter
in de meute die leert en deert.
Zoals de mot
in de myte zit.
‘Kijk in mijn ogen’, zegt de man en ik kijk in zijn ogen.
(Eerdere zonden zwellen.
Op welke dubbelganger wil hij zich wreken?)
‘Maar neen, kijk in mijn ogen, wat zie je?’
(Wat heb ik misdaan? Aan zijn moeder?)
Een vlieg in zijn oog had hem verblind.
Ik geef hem mijn zakdoek en vlucht.
Agamemnon niest in zijn mantel.
Hij vergeet spreekwoorden en het rekenplichtig
beheer van zijn staat.
Om je te verbergen, stomme vorst,
kruip in de zon! Speel niet voor zon!
De Leeuw neigt naar de Maagd
die hoorbaar zit te blazen
Het duurt niet lang meer nu.
De zon, zijn vrouw, heeft hem te grazen,
bloedgierig in de regen.
En in de dorre winter staat hun huis
als een zeil in de vlakte. De zee snurkt
en een wind waait over Mykene, koud als een woord
dat niemand verstaat.
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Brugge! Terwijl Europa
(ooit eens gevormd door die ‘versleten akteur’
die Franse tempels bouwde in elk bezet gebied
dat de Gaulle - geen lamento voor het staketsel
als het straks in puin ligt
in zijn bronzen doorkogelde kist op zijn heroïsche overschoenen
nobel blatend wil herbezetten)
terwijl Europa borrelt in kolven vol statistieken
roeren porseleinen grijsaards in de pap,
zij kauwen osselever, dat kweekt oud bloed,
en knielen liturgisch voor elkaar, of kussen elkaar
en morgenochtend over onze steden:
de hitte die barst uit hun Rooms verzegelde gulp.
Of de sneeuw over de varens
dan nog een afdruk laat?
As, witte as, sneeuw van de dood.
Terwijl Europa gestroomlijnd wordt
ligt aan het achterlicht van het vasteland
nog ergens Brugge op haar rug.
De machtige veenmol graaft gangen in haar kaden.
Een rondvaart in het slib langs
de stadsbrochure-gladde ribben van de winkels vol Memlincs,
kant en kruisen,
hier toeterde mijn vader in zijn wagen.
Uit haar verdoving opgeschrikt herkende mijn moeder
de schreeuwvogel
en liet mij los in de veeltakkige handen van de Verlosser.
De Verlosser hing aan elke wand,
reusachtig in de refter, zilveren aan de borst van Moeder
Non
en achter de gevelbloemen van het altaar
zat hij in een eetketel verwerkt, als brood en als god.
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Tijdens de mis, een misbaar van gebaren,
drukte zijn vervaarlijke boete in mijn nek
en over mijn bed lag zijn gekruisigde schaduw.
De nonnen ruisten langs het gordijn
en sisten, wekten schuld,
elke jongen was een bruid, elke spier een zonde.
Smalend sierlijk was elk verleden in de boeken van de klas.
Wie het verleden wil lezen,
hij schrijve het neer.
Lees mij stekeblind.
Vereenvoudigd dromen. Weer legt het weer zijn jasje af.
Wij wandelen tussen weerbericht, binnenscheepvaart en
het artistieke leven. Kijk, een kikker.
Of is het een pad?
Een fluit als een boom
een pruim als een graf.
Naast de reien
zoeken duikers naar een boordeknoop.
(Elk jaar eist de schat van de piraat die zonk in het Zwin
negen doden, negentig gebarsten trommelvliezen). De stad
geurt naar de zee vlakbij; zij rimpelt, haar boorsponzen
bijten aan de steen.
Schamper syncoperend: ‘Ik ben een Ram op zoek naar een
Lam’.
Hyperbolisch vervloekend het elftal van Cercle Brugge
(‘Niemand! Niemand voor doel op zo'n ogenblik!
Niemand!’)
en lichtvoetig.
Zo lang nog. Jaargetijden lang vrouwziek, d.i. buiig, onvrij,
onblij, op handstand voor het doel.
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En na voetbal, een voordracht, jazeker, het is Zondag te
Brugge!
Een ouderwets uur onder de groene linde
is de kultuurvorm.
De dingen van de dag: een militaire norm.
Het gedicht: een streekuitzending.
Aangekondigd door een bankier.
In dit land zijn zij
- als in een spookverhaal voor kinderen vet. Zij noemen zichzelf op de beeldbuis
maecenas (en straks minister)
en met een balg vol baleinen van deernis
met borstlappen van kennis
spreken zij tot de dichters over de kaptiverende kunst.
En de dichters kikken. Gezuiverd. Differentieel. Wazig.
En tellen met dievenogen
en bouwen verder aan beeldparterres, dezelfde,
en dat vormt zakjes bij de kruideniers en lering voor vader en moeder en lief
omtrent het koortskrom ondergaan in de kapitulerende
wereld van het lyriekje, hun kind.
De mot zit in de mytes,
maecenas en dichter: digestievisites.
Kwalijk worden goden aan de dijk gezet.
Kategorisch wordt geduid.
Weg wezen! Geen hond die een andere herkent,
het maanbeeld is geschonden
door de meute die leert en deert;
en hoe winnen zij op punten!
Hoe kleven zij gratieus gewassen beelden van
klinkerpuin
met de omgekeerde rijmspelling aan elkaar,
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ah, het gebroed wil op zwanen gelijken
en hoe kraakt van ellende de tongspier in hun borst
als het woordgebruik niet allerzuiverst is
gegarandeerd,
(onoverwinnelijke zuiverheid: een kazerne,
zwanen eten faecaliën)
en zij laveren langs de stoffige katenen,
neenee, zij plooien al te grauw
en vouwen zich al te nestelgraag in de zuiverheid
als in de pudding van moeders buik.
Weg wezen. Geen wederwoord.
Alleen. Weg.
Het kind spreekt tot de hamster:
‘Ben je weg? Of ben je er nog?’
Het naar binnen in. Het donker in. Ik ren
en steiger. Voorbijgangers met onkuise winkelkasten
uitgestald moet ik weren. Rennen.
Trapsgewijs beklimt de stad de hemel,
met in de gevels de deuk van wie naar boven sprong
in 1300 terwijl hij viel - epileptisch viel de monnik, God schuimde tussen
zijn tanden,
trek zijn tong uit voor hij haar inslikt,
laat hem liggen, hij beeft in het werpnet van slijm.
Wie aan de galg kwam hing aan de kerkklok,
zwartgeblakerde bakers neigen naar mij
nu ik maanziek snel en mij niet meer voor de
trapgevels hoed.
Gehuil in de bossen van het Bruse Vrije. Wie
martelt wie?
Nachtelijk!
Zonder kleur is de lucht van moerasgas, waterstof en
ammoniak
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waaruit ik ooit werd opgewekt, in de ijzige
bliksems der zuren
verwarmd en herhaaldelijk vervormd tot een worm
van licht.
Is er een zee zo hoog dat zij niet eert
de man die de wind opriep en zijn dochter doodde?
Alle wakkere beesten zien hoe hij zichzelf
tot flarden stampt
en sterft in gemekker in Mykene
als in een spiegel.
De huizen sluiten zich, bruggen zakken, water wordt
een straat, terwijl ik - in mijn snorrende bioscoop
onbeweeglijk wacht
zoals de grijsaard staart naar de vodden van de dood
genageld aan de muren.
Servatius en Palinurus:
alleen tranen alleen zaad
alleen leugens alleen kwaad
alleen het graf alleen de made
alleen de liefde alleen de straf
en de lenden die wij bezeilden liggen aan het strand voor altijd,
ik schuil als in de palm van een meisjeshand
in de eeuwigheid
Nooit werd ik naar bed gewalst door mijn vader,
Moeder Non graaft mij verder
in het slaaphemd van de boete.
Steeds vaster geschroefd in overgave en
onderhandeling
heb ik mijn opstel weer geschreven, ik ben bezig.
Van vroegere kloosterdagen: soms
een gladbehaarde vlinder nog eens langs mijn wang
en lang nog in mijn kamer.
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In de kloosters van Brugge glijden dagelijks oude
mannen
over de eeuwenlang uitgesleten stenen treden
en vallen met versplinterd bekkeneel
in de veeltallig graaiende armen van hun god
die lacht als een Memlinc en hen opneemt
als een tram een kind.
Vanuit de bomen, over de gehelmde fietsers die naar
het voorplan rijden tussen de kogels,
naast tanks en schimmelruiters gillend om proviand,
zwiepen de raven neer naar de doden
en happen naar de ogen.
Wie zich ingraaft, vervriest,
wie verdersnelt, verliest zijn ledematen,
wie het overleeft, schrijft een gedicht (een streekuitzending).
En hij, die éne, houdt mij tegen uit het verband der
kolonnen
en heft zijn hand. ‘Vriend’, zegt hij.
(Welk kwaad heb ik bedreven
dat het niet gedijt in dit ijs?)
‘Vriend, kijk in mijn ogen’, en hij tikt tegen zijn
linkeroogbal
met een vingernagel en ik vlucht.
Ah! Wat dacht ik toch?
Vier benen om te schoppen, vier armen om te kozen,
en daartussendoor de doornen:
lachpoeder op de tong?
‘Wat komt over je, mijn jongen,
dat je kermt in de keuken?’
- ‘Vader, ik zing.’
- ‘Ah’, zegt mijn vader, ‘wie zingt moet betalen.’
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Nog beschermen mij de door bijen aangeboorde
gebeenten
der huizen. Het traangas vanuit de kelders
verandert mij voortdurend.
Nu slapen te Gent als rozen:
Kleerkast, Gasbuis, Bladluis, Hadzibaba.
Tot straks op de Grote Markt, voor het Gouden
Lam mijn hoofd, die korf vol klanken,
op de paal wordt gespietst, waar het ongetemd
weerstaat aan de blik der wandelaars.
De leden van de Stichting Nicolaus Niembsch von Strehlenau,
zij beogen niets, tenzij het verneuken van verneukers.
Zij zijn krachtdadig en van een rustieke schoonheid.
Hun gebaren en hun stem zijn aangenaam.
Oude mannen worden met een staaf neergeslagen, kinderen
niet verwekt.
Ren tot aan de buitenwijken. Heuvels van steen en
zout met in hun helling de vele lijken
van auto's, ijskasten, radio's, oliemeters en
condomen
in de tere, verschroeide korst der aarde. Wensdromen,
pylonen. Overal: nergens: toegelaten: verboden.
Kamperen vissen vogelen
En rots wordt kasteel, grint kanteel
(een dubbelgangersstad van Brugge)
kei wordt krijt
en rondomrond jeneverbomen: gif voor de paarden
die op gebogen poten liggen in het grijs
tot iemand hen ooit nog berijdt
als gelovig in de lente.
Keer terug.
Vrouwen liggen aan het strand te rotten
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alhoewel drachtig
en balorig.
In kregelige rouw verheft met metalen haken zich slaand'in het
zwerk zich de kerk
en rondom haar het gewei van de bomen, de klauw van de wolken,
daarboven aluminium en menie: de lucht met een wouw.
Als hier iemand tenonder wil gaan
via trapsgewijs vooroverstuikende leeftijden
dan is dit al te makkelijk mogelijk:
uit zijn stolp schrikt de mens wel eens en vlucht
maar keert al weer voordat hij zeggen kon: ik schrok.
Uit gensters van een aambeeld in een dorp
slaat soms wel eens Schoonheids'bliksem, ja zeker, reken maar,
maar schaarser nog zit vuur te laaien
geluwd in een dag na dag verwelken.
En uit vele verschillen kraakt een welige geest
uit heidense beelden schiet een heilig beest.
Ware de natuur een woud, dan was je boom. Geen toren.
Gelukkig wekken de hemelse niespoeders wat in ons kucht, dit is:
voor niets beduchte deugd, door niets verwarde blijdschap.
De fietser die dan langs rijdt, o mocht hij spreken,
hij zei niet: ‘Vriend, kijk in mijn ogen’
maar fluisterde: ‘Mocht ik aan u gelijken’
Zoals een kind dat sterft
nog vraagt: ‘Mag mijn
pop Jantje met mij mee?’
Klaar water, zoetzuur in de voorhoofdslobben
en in het hart beeldig gekweekte mildheid,
waarlijk, wij zijn aan elk van Godes hovelingen te
vergelijken.
Maar Hij?
Onbekend in het regiment? Is Hij de lucht?
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Dat wil ik geloven, dame. Hij is de maat van de man.
En reiner is niet het holst van de nacht dan het
snotjong
dat Hij in zijn nest bebroedt als een gebod.
Terug. 't En regent niet, het zevert.
Moet ik integreren? Lees dan niet verder.
In dit Land is men Kristen of niet.
Hoe kunnen wij Vrede brengen tenzij met de Wapens?
Terug naar de stad met de zerken en de geur van het
Heilig Bloed.
Mijn Tweede Komst!
De man van Tarsus (vrijgezel of gescheiden of
weduwnaar) zendt nog zijn brieven met de klemtoon
op het kwaad. Met zijn boodschap brengt de postbode
dodelijk poeder in ons huis.
Hoe kan ik doen alsof ik leef
als ik doe alsof die korrel niet laait in mijn oog?
‘Kijk in mijn ogen, bevrijd mij van dit vlies,
ik zie niets meer, geef mij je hand,
sta ik met één voet op de uiterste rand?’
Hoe kan ik doen alsof ik behoor
tot een wereld van veelust en sterreschot
als ik moet verzaken voor ik grabbel
en moet herhalen: De Vader is de Drukker
de Moeder het geduldig Papier
en ik de Pennekrul en de Scheur,
en allen in de klem van het recht?
In het huis van God staat het gezin in zijn hemd
en ik ben in Brugge geen wees, mijn vader plast
in mijn nek.
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Laster niet
zonder ernstige redenen.
Dus laster wel.
Terug. Van wie heb ik mijn korte armen? Van vader.
Van wie de roofmond en de ziekte? Van haar.
De jongen die niet huilt is een wilde,
de oude man die niet wil lachen
is gek.
Ik zit met een kaas van erbarmen
in mijn bek.
‘Kijk in mijn ogen’
Ik zie dat je deze dingen gelooft
omdat ik ze zeg,
maar je weet niet waarom deze dingen bestaan.
Zo worden zij nu geloofd,
zo blijven zij nu verborgen.
Jij keek in mij. Je hield me tegen, je
raapte mij met haken en ogen samen tot een beeld
dat ik niet herkennen kon noch beminnen
Een morgen als altijd,
een morgen ingekapseld,
waarin niemand niemand groet
en als zij groeten elkaar niet raken
en als zij elkaar raken, niet beven!
En toen verloor ik alle lering en alle plooibaarheid
en stolde in de nacht van je ogen.
Blank is haar hals, blank als een duif
en van onder is zij donker met een vacht als een mol.
Als ik zeventig ben straks
zijn er zes miljard mensen op aarde
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en alle vogels hebben hun nest
behalve jij en ik
Zozeer dat zij met haar misdadig vocht
de mondholte van haar misdienaar deed overstromen
Nu schrijf ik al trager want je bent er
en mijn honger vergaat als een hond in de straat,
gratemager en kwaad
Mijn stalmeisje lacht,
ik heb een kikker in de keel,
God is een vrouw,
o, hoe sof zit je danig je nakels te lagen
en hoe rundgebogen je rog.
Vernachtend in jou
schuurt mijn gedachte tegen je ribben.
Onder je juk tweevoudig en in je jurk
kweelt iets,
een speelding, een bevruchting.
Paulus zei: de speelgod zal ik met
zijn eigen vleugels wurgen
want de Tweede Komst komt nader.
en ik klapwiek met een loflied,
zemel tegen je tippen, kakel in je steeg,
tegendraads en slaafs
triomferend, mijn nar, mijn bij, mijn kleine komedie
en wie nu mokt: ‘o dat geprevel en gestouw
om de beweging van een stengel in een vouw!’
is ingepekeld, vijand en kanker
en jij, jij blijft daartegen
op heterdaad
en handgemeen
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akkerwinde, klaproos, paardebloem,
een kwaadaardige remedie.
Morgen. De heidense uil is hoorbaar aan de ramen
en dichterbij een kwartel, en nog nader (muis en
geheim)
tussen zovele vingers: een kwiek gelach in lompen.
Twee benen die schoppen, twee armen die strelen,
lachpoeder op de tong
en (een ontdekking) zo lomp en zo log
is mijn lol in jou. Je slinkt niet onder de lakens
en ik stamel in mijn vel
en struikel over de vertelling over de vogel
die je toelaat in je lichtste rimpels.
Morgen. Tegenover 1300 bevlagd en versteend in het
Belfort
- niet ondankbaar, niet solidair
maar eerder schalks vererend
de nijd en de hitte en de strategie
die doden, bidden en overleven doet ontbijt ik op de Markt en loof het zonnestelsel.
Ben ik te dom om te dichten? Te doorwinterd?
Te dol of te dik? Of heb ik er geen neus naar?
Zwetsend duizel ik in het morgenlicht.
En loof de advokaat genaamd Pier della Vigna
die op een dag dat zijn minnaar
Frederik Twee, Stupor Mundi (of Hamer van de Wereld)
hem achterliet
allertreurigst het sonnet heeft uitgevonden.
en zwalkend tussen het mensdom dat betaalt en
graait
bij zijn zwammen van meubelen
bij de rillende drijfkracht van een Eendje
bij het goudpoederpensioen,
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wil ik God betere 't elk rekord pianoverwoesten
breken!
Nee, Brugge is niet te harden.
Niet ver van hier (Hellas Airlines)
werd hij geleid over het schandelijk tapijt,
die loenste naar haar rundsogen, de koninklijke stier van
Mykene,
In het Begijnhof krast het net insekt
en hij met meningitis van hoogmoed,
Agamemnon,
en ik bij het ontbijt in het Venetië van
het Noorden,
wij zoemen tussen de kiezen
om de wens en de zin die schieten vanachter het slaapbeen
en vanuit de spriet.
Of werd hij mijn vader hier in het hospitaal, die Griek,
toen mijn moeder het maanachtig balken
hoorde van zijn auto bij het hek?
Vanaf het hek wordt het tapijt ontrold
en de veldheer, mijn vader, wordt naar de rundogig barende
geleid. In spijt.
Helden veranderen ordelijk van rang,
nu is het wijf een oorlog minder
waard, alleen lamentabel kan men minnen.
Wat evenwichtig was
breekt in geschater,
accidia wordt klaarder,
ongedachten belegeren het marmer,
onmaat regeert op maat, Plato snottert.
Generaal de Llano: ‘Ik zal mijn vijanden zoeken
daar waar zij zijn. Zelfs al zijn zij onder de aarde.
Ik schiet ze neer waar zij ook zijn.
En zijn zij gestorven dan dood ik ze nog.’
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De morgen is overgeleverd aan de meisjesscholen en
de zadelruikers. (In een ouder, schrieler harnas staat
de man en wacht op de bel, dan schoorvoetend
nadert hij de fiets en hij die in zijn slaap het kind
heeft aangerand, raakt thans haar schaduw.
Mijn hart slaat niet trager dan zijn zinnen,
ik verstik in geen klaarder moeras,
noch tol makker rond
de moeilijk schuimende vrouwen.)
Zoals koel en kleurig de dood
op je neervalt
als een vlinder op het laken.
In de morgen wordt gestort, overgeschreven, bekeurd,
afgehouden,
senators spreken voorontwerpen de duisternis der kamers in,
er wordt gestaakt voor een procent,
gelukkig gewerkt en gelukkig wordt de beeldbuis
verdiend
die aanmaant te zorgen voor zorgen,
weinigen verlangen meer dan een klank-en-lichtspel van de
aarde, weinigen weten: klank en licht ben ik.
Zoals de buik van een kat met dode jongen
wordt gladgeschoren en opengemaakt.
Morgen te Brugge. De kanunnik schoffelt als een goudkever
(mijn hartslag niet trager dan zijn gebaar)
en glariet naar het ongeloof
in de glorie van ijzige kantieken en het gesnor van de
oneindige ijzeren wespen rond Telstar
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Vanuit elk punt van land en lucht en zee
treffen wij elk punt van lucht en land en zee
met onze drievuldig spectrale stralen.
En weer legt het weer zijn jasje af
van wind en kou en regen
en komt ons in een gilet van taf
brokaat en zomer tegen.
Geen beest en geen vogel
die in zijn bargoens niet jodelt.
Weer legt het weer zijn jasje af.
Rivier, fontein en sloot
dragen livrei
en lager op de kaart (Camoes Airlines)
worden in het lieflijk rood van de zomer
honderd Angolezen in de grond gestopt
tot aan de nek, als tulpen waarover de lage
adem van de aarde waart.
Hun hoofden (tulpenkelken
of rozen te heetgeblakerd)
steken boven en leven.
Weer legt het weer zijn jasje af.
De bulldozer rijdt erover
en maakt het tulpenbed gelijk.
Rivier, fontein en sloot en veld
dragen livrei van goud en zilver.
Ieder kleedt zich in zijn Zondagspak,
weer legt het weer zijn jasje af.
Dat ik in deze dagen moet bedenken
hoe ik nooit genoeg
de Here Jezus en zijn kudde
zal kunnen krenken, bitter grieft het mij.
's Morgens is de dienstmeid alleen in huis
en nadat zij het kind aan de gasslang en dan in bed heeft
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gelegd, leest zij De Naakten en de Doden.
‘Naakt’ snuift zij, ‘en dood zal ik zijn, maar dan
in den Heer, niet vertrapt in gasachtig snot!

‘Tussen vaargeulen vele’
tussen de stegen, onvermoeid.
Geen verwanten om naar te gebaren. Geen klanten.
Overal te Brugge: de ziekgrage soldaten
en de makelaars in zaligheid,
in het grauw, in het nauw,
met hun ziel die zindert als een mug.
Onze oudste wormwortels:
de monnik en de vos.
Voor elk zwaard in het licht,
evenveel gift in de baard.
... en dat ik in het vaarwater roei
van de vaganten zo kalm, de predikanten zo matig,
een leven lang. Slaapgewassen betasten mij
tussen bijslaap en verwondering.
Hoor de morgen bij Gruuthuuse. Tuk tuk
Frank Sinatra: ‘Ik geloof in God,
in bourbon, in twee meisjes tegelijk,
in maankop en heulbol,
zolang ik de nacht maar doorkom.’
De hamster is begerig naar beweging,
maar blind boven de aarde.
Hoor de morgen bij Gruuthuuse:
‘Als je niet voor zevenen naar huis komt, Jan,
ga ik naar dokter Knegtmans en laat dat kind
uit mijn buik krabben, hoor je me, Jan,
versta je me?’
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Hoor de morgen bij Gruuthuuse:
‘Allo jongens van de O.S. Moana, hoort gij mij?
Assistent elektrieker Mals Albertus, beste vrienden
waar ook ter wereld, luistert gij?
Hier een hemelsblauwe hemel, het weer heeft zijn jasje
uitgedaan, hallo Mals, Albertus, hier komt Vader, hij leest
U zijn eigengeschreven brief voor.
“Beste jongen, eerst en vooral moet ik de Bee-Er-Tee
bedanken dat ik in de gelegenheid ben gesteld het woord
tot U te richten. Een stevige handdruk, beste jongen en tot
gauw”
Zoals de eerste vis aan land bleef
haken en longen kweekte.
Zoals men dacht dat vogels en vissen
aan takken groeiden.
“En nu komt Moeder, vierde Stuurman Hoks, Johannes.
Moeder heeft een groene bloese aan, ik zeg u maar dat,
Hoks, Johannes!
“Beste Jongen, onze Conny is gestorven,
het is hier al lente en wij zullen een grote taart bestellen
voor Vijf April als gij thuiskomt.
Als God het toelaat zal ik U een plaatje sturen. Zwei kleine
Italiener. Ookee? Een dikke kus.”
“Dag, Papa, hier je kleine Simon.
Papa, hoor je me, het sneeuwt hier
en onze Conny is dood.”
Drie weken lang zwol het oog van de hamster Conny.
Een zwarte knop werd een blaas
met aders en korsten. Etterknobbels achter de slaap. Mama duwde op de bulten
en Papa, er kwam een teelepel vocht uit zijn hoofd.
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Zijn mond was verlamd,
zijn tanden groeiden te lang,
hij kon niet meer eten, alleen kermen,
Mama heeft zijn tanden ingekort
met uw nijptang, Papa, en toen heeft zij hem
door Eros blind
door de schildklier verlamd, ah,
al dit gerouw om de ontbrekende
beweging van een stengel in een vouw
uit het raam gegooid in het Minnewater,
en, Papa, zo groot is hij nog nooit geweest, als een vos!
Hij maakte kringen in het water en roeide
met zijn vingers en zijn staart.’
Zij kunnen zwemmen.
Toevallig gevonden door een verblufte
Duitse graver naar gesteenten met betekenis
in een holte van de Syrische woestijn in 1922
- één mannetje, drie wijfjes in een winterslaap overbevolken zij sindsdien de aarde
die niet voldoende kan zijn.
Zij schuwen het licht, spelen des avonds
en bouwen nesten van turf en papier.
Toen werd hij opgenomen in het licht van een zonnestraal.
De goudhamster zonk in het Westen
als een fragment van de zon.
en waar touwwerk en wijnrank was geweest
nu: druiven
en van nergens en overal een hete adem
over mijn enkels
Beesten als schaduwen van glas
staren naar het nietsverwekkend niets van de mens
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Waar men vroeger teer rook,
thans het gegrom van de hamster en de geur van heide
en glinsterende ogen in de droge lucht
waarin vervat zit: het weefsel van het slibberig ik
verschrikt
Er is weinig om dankbaar te zijn in de nieuwe Middeleeuwen van dit land. Tenzij je zei: Maar het kasteel van
Gaasbeek wordt toch bewaard en daarin onder stolp de
voorkeurstem van de Eerste Minister tussen de zesduizend
scherven van het ei van de protoceratops
(o kind wat ben je mis,
deze vogel is een vis!)
Tenzij je zei: er is de grote koek van de kindertoeslag en de
slaapdikke vrijetijdsbesteding
duiven Rik van Looy in een cafe-ta-ria
Tenzij je zei: Gelukkig is er snelle vernietiging
om de hoek
Of zei: Hou je bij de erfenis van monnik en vos
en bij je schrift dat krast als een pen, rijdt als een kar
en mager verzint van een dag zonder kanker
De Markt raakt bevolkt met
stoelhouders, boetelingen, voetballers.
Zij dragen het kruis van Aswoensdag.
En wekken met gekrijs en ontij een van de vele
dikke dwergen in mij.
Dood zit in de nek van de bisschop die de voeten wast
van twaalf arbeiders van de zee,
dood zit in de fluwelen baretten, in de spleten van de
zetels, in de laagste takken.
De morgen - stof en as - wordt wit. De gouden radar
die zich in een nabije dag naar de kokende sterren zal
richten, raakt mij aan.
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Zal ik nog spreken van een meisjesmond,
als de borst van een mees?
Voor lyriek hangt onderaan de lavabo
een speciaal zakje. Het zal de meid
een genoegen zijn het weg te halen.
Tuk tuk in de seismograaf. Tuk Gruuthuuse tuk
De kat eet de krekel
en de valk eet het lam
De duivel eet de druiven
die je uit mij plukt
Zoals de maaltijden der graven te Brugge
vanuit de zoldering daalden
met herderinnen tussen de zwezeriken
zo komt het hele zwerk naar beneden
straks, maar sneller en van watten
een zachte vlam die niemand heeft gezien,
een vacht van vuur die niet verbrandt,
o bouw toch snel een kerk
voor het onmetelijk vloedwater zich dringt
als een handdoek van vuur in je keel!
o bouw toch snel de wijdgevlerkte
Mercury Seven!
O moduleer toch sterk in al zijn sterren en strepen
de Europese mens en regel zijn volume scherper
naar de schokkende werktekening
En geef ons ondertussen,
wij die Lenau huldigen
met stuw, druk, dam, kliek en zang,
het nikkelgeld (evengoed als stempelgeld, voorkeurstem
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of drift en glorie op krediet)
voor juke-box, tapbiljart, slotmachine, kegelspel
Als je fluit naar een processie, Sneeuwwitje,
wordt je tong er uit gesneden met een schaar,
en wordt je vuist afgehakt en gespietst
op gezegde paal vóór gezegde kerk.
Nikkelgeld vooral voor de autoped van de droom,
voor de elektrische schaduwen, voor Springfield
Rifle met Gary Cooper.
Lamento. Hij is dood. Is hij dood? Cooper dood?
Yup.
O dank u, Mister President, dat U Gary heeft opgebeld,
net vóór hij van ons ging voorgoed.
Dank u Mister Rogovitch en Mister Sunders
voor het afdoende balsemen.
Yup. Ademhalen. Yup.
Picasso was zijn vriend.
Hemingway (ieders vriend) was zijn vriend.
Maar laten wij het onder ogen zien, hij had kanker en hij
heeft zich bekeerd, dus:
alhoewel hij als de Farao's niet ruikt,
heeft hij zichzelf toch rustig de hemel in gestonken,
waar de Heilige Drievuldigheid thans presenteert:
‘Kristus in Dodge City’
Zoals in de tuin bij de was aan de lijn
de witte onderkleren van de vreugde waaien
En ollam, nappam et ciphum?
Ja, nog met lijnwaad om mijn heilige delen,
ja, nog happig, nog schipperend, nog melig,
en zonder te geloven in de derffenisse van allen eygen
dinghen,
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in geen kluis, in geen harig kleed,
harteloos kietelend uur na uur,
en daarom zonder eeuwig leven,
Zoals op de motorkap
opgerold en mat als een sprinkhaan
tuk een herfstblad valt
alleen in mijn boot en rondom de hel van de hemel
waarvan de bacillen als schroot mijn oogbal treffen
(‘Kijk toch! Er zit een ooghaar in of een insekt!
Loop niet weg. Ik wil je geen kwaad.’)
blaf ik, de schipper, naar de scheepsjongen God.
Te Paderborn schoot een cel in brand
en de monnik die niet vluchten wilde smolt in God.
Ik niet, vader.
Zoals in het bagno van Toulon de wijde scharlaken
broeken der Zouaves geverfd werden.
In het bagno zat je goed,
Kleerkast, Peerdefluit, heiligschenner, zadelsnuiver.
Paardenvlees zoveel je lustte. Er was niets anders,
's morgens 's middags 's avonds.
Het kweekt kristallen in de nieren
en met je urine verfde men het laken. In de landen
waar Paus noch zon konden ondergaan
was het bloed der soldaten minder rood.
Kromme komma's van oogharen
rond de egel van de zee in je kruis,
slaperig paddenaakt.
's Winters je huid zo blank
als Jeanne d'Arc, dat ik er vandaag
- het eerste teken van de lente de brand in steek.
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Als kat en vogel, ik wild van jou
jij politiehond, en ik inbreker
jij de Maagd, en ik de seminarist
ik wild van jou en jij mijn wild
opgejaagd, mijn vogel voor je kat.
Zoals je van de kameel de bulten hebt
en van de rat de tanden rechtaan
Vertrok uit Brugge. Verzaakte aan mijn geboorte
voor de zoveelste maal. En keerde naar Gent
‘Sinds lang bevocht de grave Gent, de vrije stede
en grave en Gentenaars verlangden naar de vrede’
als naar een sepiaplaat van langgeleden / mijn moeder
staat achter de man onder het fluwelen doek / mijn broer
Guido zit naast mij. Hij is braaf (gebleven).
Moeder zegt: Lach naar mij, mijn jongen.
Vele papegaaien. Onthoofde hoofden.
En verkouden vanonder het grafzwart doek: Kijk naar
de grote vogel.
(‘Kijk in mijn ogen. Vlucht niet.’)
Mijn moeder wiekt en grijnst, jonger, haar mond lonkt
naar een ander kind dat man genoeg zou zijn om
haar kind los te scheuren uit de blanke, ledige frons
die ik toon op de foto. ‘Lach toch. Verander.’
Ik ontsnapte niet aan de nabije nonnen
met hun naar stijfsel geurend gesis in de slaapzaal,
als mussen die een reuzin zou smoren
in haar handpalm.
Nu moet in de kostschool van tijd tot tijd
uit een boomkruin een dode vogel vallen
in het kamgras.
Een tijd daarna zijn ei en zijn nest.
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Tussen verzinnen en verblinden
de graafgang naar gruwel en kolder.
Harnas en veren, en tussen het ijzer
de plooi van een grijns.
De raaf heeft zijn nest gemaakt
in de dikste schaduw.
Op de trein zitten vrouwen en dromen liefgeteelde dromen
over de liefde die zij zouden leren aan wie haar niet kent.
Een agent in burger bidt:
‘O dank u, dank u, lieve God,
dat ik neger noch flikker ben,
dat ik het onkruid uit Uw land mag wieden’
Over het land, plat als een boek,
sneller dan deze trein: de schadelijke sneeuw
Zoals ik steeds die winkel blijf
waarin de dood naar binnen stapt
en elke keer, o reken maar,
of ik rinkel!
Gent in zicht. Heb ik vandaag aan mijn plicht verzaakt?
Kolen gehaald, een kind gemaakt, de huur betaald?
Prince,
waar ik ga vliegen de duiven op,
verroert de pad en sneuvelen grijsaards tevens.
Al worden de wouden in Vlaanderen schaars,
toch vereer ik nog de godin met de lichte knieën,
en ben ik dankbaar voor de aarde. Voor geen prince.
Zoals in het Keizerrijk van China.
(bedreigd door geen grovere belangen dan wijzen en
manieren, roofbouw en strategen, en het geduldig
heftig wachten tot op het rijstpapier de streep het
water wordt of het bevend riet)
in de balsemine-tuinen
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waarin de zon broeit als in het bloed
de porseleinen dames schommelen met in haar een ei en daarin
een kei
tuk tuk tuk hapvogels, houtduiven
over de volkstuinen, een vreesachtig geluid
in het oor van Silenus die bloost,
tuk tuk tot de einder, tot in de groeven van mijn oor
en na de vlucht en de val der gewaden
tuk de kei tegen het ei tegen de rubberen bloem in haar,
die neigt: ‘Dag vreemdeling,
mijn meester is verbannen naar de streek van
Ku-to-yen,
de wereld heeft ons gescheiden.’
Te Gent zijn de huizen grauw gekarteld. Hun huid
is als die van een vrouw met pokken. De bewoners,
halfzoolgangers, hokken er welgezind.
Mijn straat is voortdurend
aangetast door het onbeweeglijk water der rivier.
Mijn huis is als alle huizen hier, de bezoeker
wordt er door de stank verrast
als door zijn vaders adem van zuur bier, een heel klein kind.
Dit stadsgedeelte wordt bezocht des zomers
door Duitsers met kiekkast en kijker. De winkeliers
worden er des zomers rijker in de schaduw van de Post
en de Drie Torens, en in hun keuken vlot de geur van lijk er
als in de wind.
Met een vreemdte in schildklier
en in kuiten
ben ik weer huiswaarts gegaan,
na deze dagen nog steeds gehalveerd
door het Brugse grijs en verwilderd
door de gulzige vragen naar de reden en de zin
van de reis en van de nurkse glimlach
die wij van elkaar verdragen
en die ons bindt.
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Ik zie de tijd van de verdeelde mens
nog niet verdwijnen.
Maar ook wij zijn dubbel,
en geloof me, je blijft mijn vreugde.
In mijn stad vol dulders en nuttige verbruikers
ga ik weer, nukkig, goedbloed, niet anders.
Noodweer waaide weer
voorbij mijn kast vol beentjes.
Nood- en brandrecht
draaide mij met bouten vast
tot liefde snerpte.
en min je tong
zozeer als je lach.
Vele jaren. De handdoeken zijn stuk
de lakens versleten, de kachel uitgebrand,
ja, ik zal een zoon verwekken.
Ik ben het met de koelkast in de bek,
met de rekstok in de nek.
Waar schepen laaien gloeit mijn neus,
in weerwil dalen is mijn keus.
Ik ben het en tel geen sterren
noch luister naar de sterrekijkers,
kraaien in een ruif van paarden,
wekflessen in een boom vol felle vruchten.
Beurs, alhoewel kleurig in mijn kleren
ben ik het, de stekker in je muur
en gekker op de duur
dan ooit nog onbedekter overstuur in de straat van God
en zijn geur van opgebroken aarde.
Droom ik, dan is het in vele talen
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en ik talm in alle. Ik ben het
die zinkt in de drek en tolt in de pek,
die makelt en smaalt en verschroeit
in ons geweldig bed, dat voor je zeggen kan:
‘Het sneeuwt’, een kind zal krijgen.

Vale.
A mon curé, au roi et aux femmes: l'hommage de mon respect.
Et me ama.
Ik wens je twaalf miljoen Belgische frank en nog drie gelukkige
dagen na je dood. Et me ama.
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Ivo Michiels
Schram
Je luistert niet Schram, ik zeg je wat en je doet maar of ik mijn mond niet heb
opengedaan, je praat aan een stuk door tot de vrouw die een runderlap heeft besteld
en nu een beetje verstrooid en verlegen het geld neertelt op het glas van je toonbank
en je geeft haar een knipoogje en je zegt dat zij een koopje heeft gedaan, en dat
zij er knap en jong uitziet, dat zij er iedere dag weer jonger uitziet zeg je en ze lacht
wat onwennig en ze bestelt nog een onsje hart voor haar hond terwijl je andere
klanten wachten, ik ben ook je klant en ik wacht geduldig tot de vrouw is weggegaan,
met haar runderlap en het onsje hart voor haar hond en met de blos op haar kaken,
en eindelijk vraagje me wat ik hebben wil en je handen grijpen al in het weke vlees,
je lange scherpe slagersmes glijdt rakelings langs je vingers en je hakt met je bijl
het rode lillende vlees open dat opeens hartverscheurend begint te schreeuwen,
maar dat hoor je natuurlijk niet, je snijdt en hakt maar zodat ik ijlings wegloop en
me verberg achter de waterput en dat is lang niet ver genoeg van het mes verwijderd,
ik zou kilometers en kilometers moeten lopen om het schreeuwen van het varken
niet te horen en toch loop ik niet zo ver, al zou ik heel ver willen lopen, ik houd me
op mijn hurken verscholen achter de waterput en ik zie niets meer van wat de slachter
doet met het varken dat hij bij de poten heeft opgehangen aan de balk onder het
afdak, ik zie alleen de smalle beekjes bloed die langs me komen, ze hebben een
bocht beschreven rond de waterput en ze
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zoeken een weg tussen de stenen en ze vloeien af naar de goot die roder en roder
kleurt zodat het lijkt of ook uit de goot stijgen kreten op, en mijn tantes rennen af en
aan, ze lachen en gekscheren al en ze zijn blij omdat het zondag kermis is en feest
is en de hele familie verzameld rond de dis zal zitten, al mijn tantes en al mijn ooms
en al mijn neven en al mijn nichten en mijn grootvader en mijn grootmoeder en mijn
vader en mijn moeder en mijn kleinere broer en ik ook, en allen zullen we eten van
de pensen die op tafel komen, witte pensen en zwarte pensen, en mijn moeder zal
mijn vader met de elleboog aanstoten en vermanen: ‘Niet te gulzig, man,’ en er
zullen kroezen schuimend bier op tafel komen en grote teilen boordevol gevuld met
appelmoes en eerst zal mijn grootvader rechtstaan en met zijn bevende handen
een kruisteken maken en bidden in de naam van ons allen: Heer zegen deze spijs,
en misschien zal de Heer dan antwoorden, misschien zal het varken
hartverscheurend beginnen schreeuwen terwijl we allen aan de feestdis zitten en
dan zal het zijn alsof het varken de Heer is die antwoordt, en steeds veelvuldiger
worden de beekjes die langs me vloeien zodat ik aan alle zijden omgeven ben door
deze dunne rode slangetjes die hun weg zoeken, links van mij naar de goot toe en
rechts van mij naar het bloemenperkje en naar het bed met de groenten en de
zwarte aarde zuigt de beekjes op en ik heb het gevoel hier nooit meer vandaan te
kunnen want hoog voor mij rijst de cementen muur van de waterput op en links zijn
er de beekjes en rechts ook en achter mij ook, en dan komt de slachter naar de
goot gestapt, ter hoogte van de waterput blijft hij staan en ik zie zijn besmeurde
laarzen en zijn besmeurde onderarmen want hij heeft de mouwen opgestroopt en
in zijn besmeurde handen houdt hij de darmen van het varken, handig en vingervlug
duwt hij de darmen leeg in de goot en immer voort schreeuwt het varken, en wat
later laat iemand een emmer neer in de waterput, ik hoor hem botsen tegen de
cementen wand en ik hoor daar beneden het kletsen van de emmer die het water
raakt en allicht, denk ik, hoor je daar beneden het schreeuwen niet, wanneer je
maar diep genoeg onder het water daalt denk ik en ik vraag me af hoe diep je wel
moet afdalen en

Randstad 4-6

44
hoeveel water zich boven je hoofd moet samenpersen eer alle huilen ophoudt en
ook het varken niet meer te horen is dat nog altijd schreeuwt, altijd nog, rood en
hartverscheurend, maar je luistert niet Schram, je werpt het vlees dat ik besteld heb
op je dure weegschaal en de naald rukt een eindje op naar het midden van de
wijzerplaat en ik weet dat je nu aldoor naar An vraagt, al zeg je niets, over An niet,
je zegt: ‘Als er oorlog komt blijft geen steen op de andere staan,’ en daarop zegt
Vanna: ‘Er komt geen oorlog, hier niet,’ en Pacco zegt: ‘Wedden?’, en de vrouw van
Pacco zegt: ‘Het is de duivel verzoeken wat jullie doen,’ en je staat op en je loopt
met je grote sterke lichaam de kamer uit, je bent al een beetje aangeschoten en ik
houd mij alsof ik niet weet dat je nu stiekem verdwijnt naar de keuken waar An het
gebak uit de oven haalt, en naast mij hoor ik Haling vragen: ‘Waar is de fles?’ en ik
ga rond en vul de glazen, en ineens is de fles leeg en ik zeg: ‘De fles is leeg,’ terwijl
ik reeds met de fles tegen mijn borst gedrukt naar de gang stap en dan sta ik in de
donkere gang geplet tussen de stemmen die uit de kamer komen en de stem die
komt uit de keuken en ik hoor je lachen daarbinnen, je lacht en zegt: ‘Hij is zeker
een mannetje met niets tussen de benen, dat zie je zo’ (en terstond lachte het hele
huis mee, een onbedaarlijk lachen was het dat opsteeg uit de kelder en neerdaalde
van de zolder en het leek wel of alle stenen lachten, de voordeur hing te lachen in
haar hengsels, over de treden van de trap rolde het lachen naar beneden de gang
in en bijna glipte de fles hem uit de handen, en achter de deur in zijn rug zei Pacco:
‘Nou dan, proost,’ en Vanna zei: ‘Proost,’ en Haling zei: ‘Ook proost,’ en de vrouw
van Haling en de vrouw van Schram en de vrouw van Vanna en de vrouw van Pacco
zeiden proost proost, en daarop zei Pacco weer: ‘Verdomd dat de fles leeg is,’ en
de vrouw van Schram zei: ‘Het bloed is het ergste, in het begin toch, maar daar wen
je gauw aan,’ en Vanna zei: ‘Nooit zo'n troep gezien, maar zuipen en brallen en
absoluut geen discipline,’ en de vrouw van Pacco zei: ‘Zenuwen, daar heb ik mijn
eczema van,’ en Haling zei: ‘Later misschien, als Liesje lukt in haar examen, anders
gaat het niet door,’ en Schram zei: ‘Dat zie je zo,’ en de vrouw van
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Schram zei: ‘Altijd nog beter dan vis,’ en de vrouw van Haling zei: ‘Mijn man is veel
te streng, het kind gaat er gewoon kapot aan,’ en Schram zei: ‘Dat zie je zo,’ en
Pacco zei: ‘Wedden?’, en Schram zei: ‘Dat zie je zo,’ en de vrouw van Pacco zei:
‘Het is de duivel verzoeken wat jullie doen,’ en Schram zei dat zie je zo dat zie je
zo dat zie je zo. En plots rende An hard en lachend van hem weg, ze stak het lapje
weidegrond over en in een oogwenk was ze tussen de bomen verdwenen en hij
hoorde haar roepen en lachen, hoorde het plagen en lokken dat tussen de bomen
vandaan kwam terwijl hij haar verrast achterna zette en hij raapte de schoen op die
ze onderweg verloren had, en aan de rand van het bos lag nog een schoen, en
daarbinnen tussen de bomen werd het al direct heel stil, want nu lachte ze niet meer,
ze antwoordde zelfs niet toen hij een paar keer An! An! riep. Met haar schoenen in
de hand sprong hij tussen de bomen door, wipte over de greppels, struikelde over
de wortels, hield even in om te roepen, en liep verder en riep nogeens, maar ze
bleef plagend zwijgen, alleen een vogel antwoordde hoog daarboven, en na een
poos stond hij weer voor het lapje weidegrond dat verlaten te blaken lag in de zon.
Hij keerde zijn rug naar de zon en heel traag nu stapte hij van boom tot boom, over
de vlekken geel licht die het lover doorliet richtte hij zijn passen en hij riep ook haar
naam niet meer, wist toch dat zij er was, vlakbij, ergens verscholen tussen de bomen,
en dat hij haar in ieder geval zou vinden wist hij, ook wanneer geen van hen beiden
riep of lachte en er niets was te horen dan het roepen van een vogel hoog daarboven.
Wanneer hij maar rustig doorstapte en immer verder liep en niet ophield met lopen
zou hij haar altijd vinden, want iedere stap was een stap die hem dichter bracht,
zelfs al deed hij stappen die hem van haar verwijderden, zelfs wanneer hij van haar
wegliep dan nog bracht elke stap hem dichter, zolang hij maar zocht en verder ging
en er voortdurend aan dacht dat zij er was, vlakbij, ergens verscholen tussen de
bomen. Toen hij eindelijk voor haar stond, haar ene schoen in zijn linkerhand en
haar andere schoen in zijn rechterhand, en zag hoe vredig ze tegen de boom
aanleunde en hoe ze opkeek naar hem en lachte en toch niet lachte, daar onbe-
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weeglijk stond met het hoopje kleren aan haar voeten en haar handen in een schelp
op haar buik gevouwen, toen begreep hij dat ze daar eeuwen en eeuwen reeds
wachtte en hoe ze nu verwachtte van hem dat hij op haar toetrad om de schelp daar
weg te nemen. Werktuiglijk legde hij de ene schoen uit zijn linkerhand, en hij legde
de andere schoen uit zijn rechterhand en hij knielde neer in het gras tussen de beide
schoenen, drukte zijn handen op de handen die een schelp waren op haar buik en
hij vlijde zijn hoofd op de plaats waar hij de schelp had weggenomen en geruime
tijd bleef hij zo zitten, voelde de warmte van het wachten dat eeuwen en eeuwen al
in haar was en ook het verlangen dat in hem was en ouder was dan de eeuwen en
misschien niet eens meer een verlangen was maar een rust die scheppen was en
een zwijgen dat prediken was en een stilte daarin die leven was en nu in deze stilte
haar lichaam in leven houden, roerloos met zijn hoofd op haar buik, de aarde in
leven houden, de bomen, het bos, de sappen die opstegen uit de grond en de zon
daarboven, de dag, de kleuren, het licht, alle leven en alles wat in dit leven leven
was in leven houden, roerloos met zijn hoofd op haar buik. Zonder de stem te
verheffen, alsof ze alleen in de keuken was, zei ze: ‘Daar weet je niets van, Schram,’
en Pacco zei: ‘Verdomd dat de fles leeg is,’ en de vrouw van Schram zei: ‘Waar
blijft Oscar nu,’ en de vrouw van Haling zei: ‘Ze heeft nooit gedeugd, dat weet ik
van haar zuster,’ en Haling zei: ‘Zonder geleerdheid kom je nergens meer,’ en de
vrouw van Vanna zei: ‘Eén man is mij genoeg, maar dat kan niet iedereen zeggen,’
en Pacco zei: ‘Wedden?’, en Vanna zei: ‘Waar discipline is loopt iedereen met het
hoofd omhoog,’ en de vrouw van Pacco zei: ‘Het is de duivel verzoeken wat jullie
doen,’ en Pacco zei: ‘Verdomd dat de fles leeg is,’ en de vrouw van Schram zei:
‘Waar blijft Oscar nu,’ en An zei: ‘Daar weet je niets van, Schram,’ ze zei het wel
twee drie keer), maar je luistert niet Schram, je brult over het kazerneplein en de
lelijke grijze gebouwen houden je stem stevig vast, we heffen moeizaam onze voeten
op en ze ploffen weer neer op het ritme van het links-rechts dat je brult over het
plein, links-rechts brul je, en links, en links, en links, en rechtsom en linksom brul je
en je brult een-
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twee-halt en op slag staan we onbeweeglijk in het grijze stof dat vanuit de hemel
op ons neerzijgt, je brult naar een soldaat dat hij uit de rij moet treden en naar je
toe moet komen en ik verlaat de rij en stap op je toe, en ik heb twee drie passen
naar je toe gedaan en je brult dat ik terug de rij in moet en gehoorzaam neem ik
mijn plaats weer in, en daarop brul je dat ik naar je toe moet komen en ik verlaat de
rij en stap op je toe, en je brult dat ik rap-rap weer in de rij moet en wanneer ik in
de rij sta brul je dat ik naar je toe moet komen en ik kom, ik kom recht op je af en
terwijl ik op je toe stap vraag je brullend of ik moe ben misschien, of slaap heb, of
ik bang voor je ben en je vraagt of ik denk dat dit hier een schoolplein is en ik zou
ja willen zeggen, maar ik zeg natuurlijk niets, en je brult dat ik de rij in moet en zodra
ik in de rij sta brul je of ik alsjeblieft in looppas naar je toe wil komen en ik loop op
een drafje naar het midden van het plein, het geometrische midden van het plein
waar je hebt postgevat, je benen gespreid en je handen in de heupen geplant en
je bovenlichaam een weinig naar de grond gebogen en dan kijk ik pal in je rode
gezicht, mijn vingers omprangen het geweer en je brult en ik hoor niets meer, ik zie
je mond bewegen, open en toe gaan, en het speeksel dat een geel schuimlaagje
vormt op je gebarsten lippen, en je tanden zijn aangetast zie ik en je tong is dik en
geel en diep in je keel is het heel zwart en er spatten drupjes droog speeksel op
mijn neus en je brult maar en geen geluid komt uit je zwarte keel, ik beef ook niet,
ik denk: misschien heb je een zwarte ziel, zo zwart als je soutane denk ik en dan
hoor ik toch iets, vaag dringt het tot me door dat je onophoudend God roept, God
God God komt er uit je zwarte keel en stilletjes, want je mag het niet horen, zeg ik:
je liegt, je liegt want je bent mijn vader niet, ik weet heel zeker dat je mijn vader niet
bent want ik heb een vader die zwijgt, en luistert, jaren en jaren al is mijn vader een
vader die zwijgt en geen mens die kan zeggen naar wie of wat hij luistert, of toch,
misschien zou ik het je kunnen zeggen, maar ik zeg het niet, aan niemand en dus
ook aan jou niet die aan een stuk door staat te liegen in je zwarte soutane en doet
alsof je mijn vader bent, en op het plein is nu veel volk samengestroomd, er komen
steeds meer
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mensen opdagen en tegen avond aan schuiven ze in dichte drommen voorbij de
stalletjes en rond de molens en daarbinnen in de tent wordt uitbundig gelachen, hel
en veelkleurig licht hangt over het plein en reeds kan ik de geluiden niet meer uit
elkaar houden, de muziek van de ene molen en de muziek van de andere molen
en het orgel daarbinnen in de tent, en het knallen van de geweren aan de schietbarak
en de stemmen die soms net geweren zijn, en er gaat gejuich en applaus op wanneer
je in je witte slagersschort op het podium klimt, je slaat hard op de grote trom en je
trekt smoelen naar de mensen die geamuseerd naar je opkijken, je gezicht is wit
bepoederd en je hebt een grote bloedrode mond die links en rechts bijna je oren
raakt en ook een stuk van je kin is mond en dit afzichtelijke gat in je witte hoofd gaat
aldoor open en dicht en de mensen lachen erom, ze lachen omdat je grote bloedrode
mond aldoor open en dicht gaat en het echt lijkt of je staat te brullen terwijl er toch
geen geluid uit je keel komt, en dan zie ik wat nog niemand ziet: ik zie de grote
jongen uit de herberg komen, hij zwijmelt een beetje en in de rechterhand houdt hij
een mes, maar de mensen die rond me staan slaan geen acht op hem, ze hebben
slechts oog voor je mond die immer aan open en dicht gaat en wanneer de grote
jongen langs me stapt herkent hij me niet, hij kijkt star voor zich uit en hij baant zich
met zijn mes een weg tussen de mensen en de molens door en ik wijs naar het mes
in zijn hand en roep: ‘Hij heeft een mes,’ maar ze luisteren niet, naar mij niet, ze
luisteren naar jou, je zegt niets en toch hangen ze aan je dikke rode lippen en ik
schreeuw opnieuw: ‘Hij heeft een mes,’ doch het brullen uit je keel dat voor niemand
te horen is overschreeuwt mijn stem, zodat ik alleen achter hem aan moet, voorbij
de kerk en de weg op die buiten de kom van het dorp voert en het wordt donkerder
en donkerder naarmate we ons van het plein verwijderen, ik merk dat ik niet eens
bang ben, niet erg bang, ik hoor nog de muziek van de molens en het orgel in de
tent en ik hoor het gonzen van het volk dat kermis viert en daar-bovenuit hoor ik je
beuken op de grote trom, bom-bom hoor ik, bom-bom-bom-bom over de velden en
de bossen, het klinkt steeds doffer en verderaf, en vlak voor me uit loopt de grote
jon-
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gen, hij sluipt niet, niet zoals ze zeggen dat moordenaars doen, hij rent ook niet,
bedaard stapt hij over de weg, wat onzeker op zijn benen en het mes geklemd in
zijn rechterhand en ik vraag mij af wie hij zal doodmaken met het mes dat hij in de
hand houdt geklemd, en dan word ik toch bang, zo erg bang dat ik zou willen
terugkeren naar het plein voor de kerk waar je staat te brullen tot het volk dat niets
van je hoort en toch naar je luistert en niet één ogenblik zou ik mijn blik van je willen
afwenden, van het afzichtelijke gat in je witte gezicht dat voortdurend open en dicht
gaat, maar ik kan het niet, ik kan niet meer weg van het mes dat rustig voor me uit
stapt en me steeds verder meelokt, me weglokt van het dorp en weg van de kermis,
weg van de lampions en het orgel en het knallen aan de schietbarak en weg van
het beuken op de trom dat nog altijd te horen is en ik heb er geen vermoeden van
waar het mes me naartoe lokt, hoe ver we nog zullen lopen, broederlijk achter elkaar
aan, en wie het mes zal doodmaken vannacht weet ik evenmin en wie weet,
overweeg ik, of het mes niet al eerder iemand heeft doodgemaakt, zopas nog, tussen
de heesters achter de herberg, en het heeft ineens geen belang meer of het mes
al eerder iemand heeft doodgemaakt ofwel dit vannacht zal doen en waarschijnlijk
heeft het niet eens belang of de dood reeds is voorbijgegaan of nog komen moet
en wellicht heeft ook de dood geen belang, niet zoveel, alleen het mes, alleen dat
het mes er is, Schram, en volgzaam loop ik achter het mes aan dat als een vader
voor me uit gaat, ik druk de voetstappen van het mes zoals een zoon de voetstappen
van zijn vader drukt en op een dag zal ik een mes zijn en dicht achter mij aan loopt
mijn zoon, en op een dag zal mijn zoon een mes zijn en achter hem aan loopt zijn
zoon, en op een dag zal de zoon van mijn zoon een mes zijn en achter hem aan
loopt zijn zoon, en op een dag zal de zoon van de zoon van mijn zoon een mes zijn
en achter hem aan loopt zijn zoon terwijl je zonder ophouden beukt op de grote
trom zodat het bom-bom-bom van je trom het mes begeleidt dat door het duister
over de aarde gaat, het blijft staan aan de poort van het kerkhof en aarzelt even,
dan zwenkt het de middenlaan van het kerkhof op en schrijdt de graven langs, het
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stapt tot waar de kuilen slechts kort geleden zijn dichtgeworpen en dus de graven
nog vers zijn en opeens bukt het zich diep over een graf en ploft in de aarde, het
kerft door de grond en snijdt de aarde open alsof de aarde het rode lillende vlees
is dat op je toonbank ligt, en reeds springt het mes naar een volgende graf, en
daarop naar nog een graf en nog een en onvermoeibaar gaat het dreunen van de
trom over ons heen, bom-bom-bom over de graven en over het mes dat links en
rechts koortsachtig in de graven kerft en over mij die luistert of hij daaronder de
doden niet hoort, maar ik hoor alleen het doffe roepen van de trom op het plein en
nu zou ik hard willen terugroepen en je willen vragen er heel even mee op te houden,
dat je één ogenblik kon ophouden met je trom zou ik je willen vragen opdat ik
daaronder het leven van de doden zou horen, maar je doet het toch niet Schram,
je beukt aan een stuk door zodat het zwart van de nacht van je trom is vervuld, en
wat later zit de grote jongen geknield voor een graf, het is een oud en ook een zeer
eenzaam graf want het heeft geen zerk zoals de graven die er rond staan, slechts
een doorgeroest kruis steekt scheef in de grond, het is met de jaren ook wat
voorovergezakt en vanwaar ik sta toe te kijken geeft het de indruk alsof het kruis
de jongen bij de haren wil nemen, maar de jongen let daar niet op, op het kruis niet
en op mij niet, ijverig wroeten zijn vingers in de grond, hij heeft het mes naast zich
neergelegd, dicht tegen zijn knieën aan en ik zie het lemmer glimmen, en steeds
dieper delft de jongen, hij werkt aandachtig en kijkt niet een keer op en wanneer hij
diep genoeg heeft gegraven veegt hij de handen af aan zijn broek, neemt het mes
op en bergt het in de kuil die hij met zijn vingers heeft gegraven en ik besef dat hij
nu voor altijd het mes begraaft in het graf van zijn vader die bezopen was die keer
toen ze hem hebben doodgemaakt nog voor de gendarmen kwamen, zodat er buiten
mij niemand is die weet of ooit zal weten hoe de grote jongen vannacht aan zijn
vader het mes heeft teruggegeven dat zacht en genadig door zijn lijf is gegaan,
jaren geleden terwijl je onvermoeibaar beukte op de trom, en met beide handen
werpt de jongen de opgedolven grond weer over het mes, hij vult de kuil en klopt
met de handpalmen de aarde glad
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en hij maakt nog een kruisteken en buigt het hoofd op de borst vooraleer hij opstaat
en weggaat, wat onzeker op zijn benen, zijn ogen glimmen in het donker en even
lijkt het alsof ieder oog een lemmer is dat dwars door me heen stoot ofschoon het
me toch niet raakt, omdat ik er niet ben, ik ben er niet Schram, niet voor de jongen
die bedaard de laan afloopt naar de poort en terugkeert naar het dorp en naar jou
toe en ik laat hem gaan, nu er geen mes meer is dat over de weg voor me uit stapt
en me onontkoombaar meelokt blijf ik eenzaam achter tussen de graven en als ik
mij een poosje heel stil houd en niets zeg en niet beweeg en doe alsof ik er helemaal
niet ben, misschien zal ik dan straks het leven van de doden horen, daaronder,
maar dan moet je zwijgen Schram, je moet je trom heel even laten rusten opdat ik
daaronder de doden zou horen, maar ach, je luistert niet naar mij, je wikkelt het
vlees dat ik besteld heb in het blanke pakpapier en ik tel het geld neer op je toonbank
en terwijl ik buitenstap en mij met de deur in de hand nog eenmaal naar je omdraai,
zeg je eindelijk: ‘Doe de groeten aan An,’ en ik knik en glimlach zelfs en het ontgaat
je hoe ik hard in de deurknop moet knijpen en hoe ik ten slotte van je wegkijk naar
de straat, en naar de zon die wit en hoog aan de hemel staat, als een trom die niet
te horen is, wel pijn doet, aan de ogen.
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Harry Mulisch
De ontdekking van Moskou (fragment; in statu nascendi)
Zo begon het: met de slag van de deur nog in mijn oren kijk ik ziek uit het raam van
mijn werkkamer in de mist, en een gevoel van vrijheid wordt in mij geboren. Daar
beneden weet ik de gevangenis, een slak van cellen, aula's, betegelde
binnenplaatsen, kooien en kantoren achter bakstenen muren, versierd met
vastgemetselde flessenscherven, witte en groene, latten, waarop antieke duiven
elkaar buigend het hof maken, schijnwerpers; overal prikkeldraad, overal tralies,
die mij scheiden van de onvrijheid. Ik schuif het raam op: onzichtbare gevangenen
die gelucht worden - voor hen is het ochtend, voor mij avond - schreeuwen in de
ijzeren kooien, lachen, er wordt gezongen, waardoor de nevel diepte krijgt en ruimte
wordt. Bevrijd zuig ik de vochtige lucht in; als ik op mijn horloge kijk om te zien, hoe
lang de ruzie geduurd heeft, staat het stil. Vermoedelijk nam iets in mij op dat
ogenblik het besluit om te vertrekken, en wel voor enige tijd, al zal het nog weken
duren eer ik het te weten kom. Besluiten kiemen niet in het licht van het bewustzijn,
maar in ogenblikken van afwezigheid, van verveling, of van geestdrift voor heel iets
anders, wat ook afwezigheid is, en besluiten die de wereld veranderen worden in
de slaap genomen; de wereld is door dromen veranderd, gewoel in klamme bedden
achter versleten gordijnen betekent steeds weer vrijheid, of massagraven, of
meesterwerken.
Zoveel maanden later, in deze bevroren stad, zie ik achter alles
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wat er gebeurd is nog steeds die woordenstromen als het gutsen van de stortregen
over een gothisch raam aan de andere kant van de kamer, waar hij
Hier in deze bevroren stad, waarin hij nu zit te schrijven, brengt hij zich eerst die
maandag bij de bisschop te binnen, waarmee alles begonnen is.
96
60
96
zijn haar maten, veel te groot natuurlijk voor een mannequin (Yvette heeft 83-55-80,
Tanja 82-55-82: plastic madonna's post mortem geboren uit het huwelijk tussen
schoonheid en zakendoen), maar niet voor een echtgenoot met vormbesef. Vóor
mij tegen de ruit staat haar foto, - de opname uit Griekenland, bij het rotseilandje
waar wij heen geroeid waren in de roerloze namiddagzon, Verena het laatste eind
zwemmend en midden in een zeeëgelkolonie belandend, waar zij ten slotte radeloos
tussen staat en geen stap meer kan doen; over de zee het starende licht; in mijn
zorg voor haar manoeuvreer ik verkeerd en kom in de branding terecht, die de
gehuurde boot met iedere golfslag klassiek tegen de rotsen smakt, hoe ik ook roei
en roei; ik gooi de onderwaterbril naar haar toe, die zij weet te vangen, en spring
met mijn kamera aan wal en druk af - daar hurkt zij met haar gezicht onder water,
op zoek naar een open plek tussen het ijzeren marteltuig, groot en blond en bijna
naakt in zee met haar 96-borsten, 60-taille, 96-heupen. Nee, dan nog niet, dan zijn
het nog mijn-borsten, en mijn-taille, en mijn-heupen, dan nog wel.
Totdat zij op een dag in een Chrysler thuiskomt met die vreselijke man, die zij
Kareltje noemt, die negen nachtclubs bezit en vermoedelijk een stiletto in zijn
achterzak draagt. Ik ben wel een en ander gewend aan prollen en patsers met wie
zij door haar beroep te maken heeft, maar nu staat iets geheel nieuws in mijn
werkkamer, voor mijn boekenkast. Of ik ze allemaal gelezen
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heb, vraagt hij; meteen staat hij al te ratelen over zijn schoonheidswedstrijden. Ik
verbied Verena onmiddellijk om mee te doen, nog waar hij bij is; van die dag af
houden de ruzies niet meer op, - de ruzies die wij anders alleen hadden, wanneer
zij ongesteld moest worden, - totdat de deur definitief achter haar dichtslaat, zonder
dat ik erin geslaagd ben haar zwanger en veel te dik te maken. Nog waar Kareltje
bij staat probeer ik haar er van te doordringen, dat zij als mannequin goddank een
mislukking is, want te mooi, te ontzaglijk en niet afgestorven, niet op dieet, dat het
daarbij trouwens niet om haar lichaam gaat - om mijn lichaam - maar om de vodden,
waarmee zij het behangt; maar dat het bij een schoonheidskoningin om het lichaam
begonnen is, dat mij op die manier ontstolen wordt (door hem daar, de roofridder,
die intussen nonchalant mijn ‘Timaios’ uit de kast trekt, een zin leest en in lachen
uitbarst) en nationaal bezit wordt, net als het voetbalelftal - en dat ik het haar verbied,
omdat zij natuurlijk winnen zal, waarop Kareltje zegt:
Absoluut, absoluut, absoluut.
Misschien (overweeg ik, hier, in deze vreemde stad) omdat ik de ‘schrijver’ zou zijn
van de expeditie keek de bisschop alleen mij aan tijdens zijn toespraak,
onafgebroken; dat kan dan tegelijk de reden zijn, waarom ik mij zo weinig van zijn
woorden herinner. Als twee mensen elkaar tijdens een gesprek aankijken, is achter
hun gesprek een tweede gesprek aan de gang, nee, geen gesprek, schuldiger: iets,
dat niets meer met woorden te maken heeft, - wie ooit in een klooster is geweest,
weet wat ik bedoel. Onder het eten bijvoorbeeld. Twee rijen monniken zitten ieder
aan een kant van de refter met hun ruggen tegen de stenen, zwijgend, etend; talloze
keren treffen twee blikken elkaar en elk wendt zijn ogen af, en hoort weer de
eentonige stem die voorleest; natuurlijk verstaat hij niets, maar hij hoort de toon, de
grondtoon, Gods toon; - maar soms blijven zij in elkaar hangen, sekondenlang, de
gregoriaanse toon wijkt achter de horizon (de abt op zijn verhoging ziet beiden en
ziet hen kijken; straks zal hij er misschien iets van zeggen), wat gebeurt er? Geen
denkt iets,
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ziet nauwelijks wie de ander is - ziet niet wie de ander is; nee, nog te veel: ziet, en
is niet meer katholiek, ziet elkaar als twee varkens, als één varken, zo is het: 1
elektrisch varken, zij veranderen in elkaar, zijn, want er is geen ‘tijd’ in zulk kijken.
Het klooster... Ik vraag mij af of ik er ooit geweest ben, achter die muren, die in
het vale licht uit de dorre bladeren oprezen Die ochtend dat zij daar in de buurt een show heeft, een paar dagen voordat wij uit
elkaar gaan; ruziemakend rijd ik mee in haar witte sportwagen, - haar
barkeepersauto, zoals ik hem kwaadaardig noem, - en laat mij bij het klooster
afzetten. Waarom wil ik een klooster bezichtigen? Verveel ik mij? Waarom juist een
klooster? Misschien kondigt daar mijn vertrek zich al aan.
Bij het binnenkomen in de refter wast de abt mijn handen, buigt en ik word naar
een aparte tafel gebracht, waar een monnik met een ingeslagen neus mij bedient.
Alleen de voorlezer spreekt. Onmiddellijk na het eten trekken de monniken zingend
achter hun abt door de gangen naar de kapel, ik blijf alleen achter onder de bogen
van rode baksteen en verberg mijn gezicht in mijn handen. Als het gezang wegsterft,
hoor ik buiten bij de poort 96-60-96 toeteren.
Het was in de abdij der Prémonstratensers, buiten de stad, waar de bisschop sedert
vijf dagen zijn intrek genomen had, - daar zette hij mij die maandag met drie andere
mannen op een rij, en keek mij zo aan tijdens zijn toespraak, dat ik mij er vrijwel
niets van herinner. Scheen de zon? Regende het? Ik meen mij te herinneren, dat
de zon scheen. Deze situatie: er was een spits raam met ondoorzichtige groene
ruitjes, het onderraam stond open, daar doorheen zag ik in de tuin een slank jong
boompje in haast doorzichtig loof (zoals op het doek van Bosch in Berlijn, ‘Johannes
op Patmos’, met de engel op de heuvel en het zelfportret als duiveltje op de
voorgrond), ik herinner mij, dat de zon daarop scheen. Dan herinner ik mij een
verweerde muur aan het eind van de tuin, en daarachter de puntige stad, de steile
rotsen en tot aan de horizon lichtblauwe bergen. En over alles de
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zon; ja, de zon scheen fel, het was een snikhete dag, ik stond te zweten. Op het
dak klepte onafgebroken een helder klokje.
Keek hij mij aan omdat ik de ‘schrijver’ was van de expeditie? Best mogelijk, zo
vaak komt het niet voor dat iemand kan schrijven - hij kon schrijven -, maar er was
iets in zijn blik, waartegen ik mij vergeefs schrap zette, hij wilde iets, er was een wil
in zijn ogen, ik ben bang voor dat licht; het schijnt in een onherbergzaam landschap,
de Alpen, waar ik de weg niet weet: natte rotsen versperren mij de weg, ik versta
niets. En verder kwam het door de gordijnen; als ik hem nu voor mijn geest probeer
te halen, in deze bevroren stad, waarin ik eergisternacht halfdood ben aangekomen,
zie ik niets dan zware, plooiende gordijnen; in een pontifikaal gewaad staat hij tussen
de gordijnen, misschien hebben zij dezelfde kleur, ik weet dat niet meer, zelf een
gordijn stond hij tussen de gordijnen, de grote hervormer, één en al gordijn, en
daarin twee ogen die mij aankeken alsof ik mijzelf aankeek.
Van mijn aankomst, eergisternacht, kan ik mij zo goed als niets herinneren: ik zag
licht; half bevroren, - het vriest vijfentwintig graden, - totaal uitgeput zag ik licht. Ik
heb een etmaal geslapen, een bad genomen, op een knop gedrukt en tegen het
kamermeisje in mijn mond gewezen. Wat later, tegelijk met een stammig kereltje
dat mijn eten bracht (een krachtige rode uiensoep met vlees erin), verscheen een
heer in een donker pak, zei iets dat als Kozyrev klonk en bekeek mij met een
gerustgestelde glimlach; kennelijk had hij niet verwacht, dat ik het zou overleven.
Vragend gebaarde hij om zich heen en sprak een paar onverstaanbare woorden,
ik knikte, en na hoofdschuddend naar buiten te hebben gewezen sloot hij de
gordijnen. Onder het weggaan keek hij in de spiegel, waarbij hij plotseling zijn gezicht
in een grimas trok, alsof een schel licht hem verblindde.
Ik heb de gordijnen weer opengeschoven, buiten sneeuwt het. Zo lang ik wakker
ben sneeuwt het al op deze exotische, vervoerende manier; het licht uit mijn kamer
dringt in de witte wolk, maar komt niet ver; ik verlang naar een uitzicht, maar het
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zal mij niet verbazen wanneer het er niet is - dat alles wit blijft, ook als het niet meer
sneeuwt.
Achter alles wat er intussen is gebeurd, hoor ik in deze stille hotelkamer nog die
eindeloze woordenstromen. Onze laatste krach heeft een volle nacht geduurd: ik
achter mijn schrijftafel, Verena al die tijd met haar jas aan staande bij de deur, ieder
ogenblik de koffer aan haar voeten opnemend en haar hand op de deurklink leggend;
ieder kwartier doet zij woedend de deur half open, woedend en op haar mooist,
ieder uur loopt zij er uit maar komt onmiddellijk terug; eenmaal is zij zelfs de trap al
af, even later staat zij weer in de kamer (maar heeft haar koffer al beneden gelaten).
Waarom geef je niet toe, dat je me weg wilt hebben?
Jij loopt weg, ik niet.
Ja ja.
Wat ja ja?
Ik mag blijven als ik naar je pijpen dans.
Je mag blijven als je naar niemands pijpen danst.
Ik doe vrijwillig mee, omdat ik het zelf leuk vind.
O.K., dan moet je opdonderen. Ik vind het niet leuk.
Bepaal jij, wat ik mag doen en wat ik niet mag doen?
Maar natuurlijk.
O Ja?
Ja.
Nou, dan vergis je je toch. Iedereen vindt mij mooi, behalve jij. Ja, ga een beetje
huilen. Ik ben blijkbaar de enige die je mooi vindt. De anderen moeten dat eerst nog
uitzoeken door middel van een wedstrijd.
Wat kan het je toch schelen? Ik verander er toch niet door?
Je verandert je schoonheid in deviezen, en geld is stront, je komt helemaal onder
de stront te zitten. Jouw schoonheid is mij geen cent waard, begrijp je dat?
Nee. Je doet of ik hoer wil worden.
Daar was ik nog niet eens opgekomen. Je zult honderdduizend gulden verdienen
met je lijf, maar als je je voor je schoonheid laat
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betalen ben je voor mij op hetzelfde ogenblik niet mooi meer.
Je raaskalt.
Kan wezen. Als ik naar je benen kijk, wil ik denken: mooie benen; en niet:
tienduizend gulden.
Maar als ik nu beloof, dat ik daarna geen enkele aanbieding aanneem?
Als je meedoet, wil ik je niet meer zien.
Daar blijf je bij?
Ja.
Dat is je laatste woord?
Ja.
Er zit heel iets anders achter. Je wilt van me af.
Waarom zou ik?
Je zult wel een ander hebben, Tanja, of Yvette, weet ik veel.
Ik barst in lachen uit.
Je barst helemaal niet in lachen uit.
't Is te treurig. Straks ga je me nog vertellen, dat ik jaloers ben op Kareltje. Het
gaat maar om één ding: ik wil niet, dat je jezelf verandert.
Klets toch niet, jij wilt mij veranderen.
Je zult in de krant komen als de mooiste vrouw van het land, maar dat ben je niet,
er zijn er mooier dan jij, die niet meedoen. Tot die gedachte zul je mij dwingen, zodat
je van dat ogenblik af voor mij niet meer de mooiste bent. Bovendien: de lelijkste
vrouwen zijn de vrouwen die weten, dat zij mooi zijn.
O, dus een vrouw die niet weet dat zij lelijk is, vind jij mooi.
Wat jou in de weg zit is je reusachtige verstand; dat trucje heb je zeker van je
vader geleerd. Maar god weet, misschien heb je gelijk, ja, misschien vind ik dat.
Zie je wel, dat je me lelijk vindt.
O, dat gezeur, genoeg, genoeg heb ik er van, ziek word ik er van; zij zet haar zin
door, ik geef niet toe, en het resultaat is alleen gezeur, nachtenlang gezeur met
Verena in kamers, waardoor ik een hekel aan ons allebei krijg. Het urenlang herhalen
van steeds hetzelfde, opgevoerd tot stompzinnige perfektie, die niets meer
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uitdrukt, is als het verwrongen spiegelbeeld van het eindeloze afscheidnemen in
onze prille dagen, aan de telefoon:
Nou, ik hang nu op, hoor.
Goed.
Dag.
Dag.
Dag.
Dag.
Dag.
Dag.
Ik hang nu echt op, hoor.
Ja. Dag.
Dag.
Dag.
Dag.
Dag.
Nu echt, hoor.
Ja.
Dag.
Dag.
Dag.
Nou, dag.
Dag.
Et cetera ad infinitum et nauseam.
Je kunt de pest krijgen, jij. Weet je wat jij bent? Weet je wat jij bent?
Schreeuw niet zo. Doe de deur dicht.
Je bent zeker bang dat de mensen het horen, hè? Bang voor je reputatie?
Precies.
Zo lang de mensen het maar niet weten, verder kan jou niks schelen.
O, ik heb iedere burgerman aan mijn kant dit keer.
Als je dat maar weet. En trouwens: wat doe jij zelf? Verdien jij je geld soms niet
met je intiemste dingen?
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De geest van een man is niet van zijn vrouw, maar het lichaam van een vrouw wel
van haar man.
Moet je opschrijven. Prachtig hoor. Niets heb je voor me over, niets. Sinds jaren
wil ik een kind van je hebben, maar je verdomt het eenvoudig.
Het moet je toch opgevallen zijn dat ik er geducht op los geknald heb, sinds je
schoonheidskoningin wilt worden.
Je bedoelt... nu ik...
Precies.
Haar ogen worden rond, terwijl de volle monsterachtigheid van mijn bericht tot
haar doordringt. De deur vliegt in het slot en ik ga voor het raam staan en staar in
de ochtendnevel; aan de voorkant van het huis hoor ik even later woedend starten
en schakelen, en als het geluid van de motor na drie, vier straten wegsterft, spuit
uit mijn nederlaag plotseling mijn oudste gevoel als een fontein in mij op: vrijheid.
De bijlslag door de wereld: man/vrouw; dag/nacht; toekomst/verleden; leven/dood.
Als hij er nu aan terugdenkt, ruikt hij nog die geur van vers hout en zuur brood, maar
ieder besef van tijd heeft hij verloren. Het klokje klepte onafgebroken. De toespraak
in de nieuwe zaal van de abdij kan vijf minuten geduurd hebben, maar evengoed
een half uur, de dominikanen mogen zijn vingers breken, hij weet het niet.
(Vermelden, dat de eerste dominikaan overigens dertig dagreizen uit de buurt is).
Ernstiger is, dat hij er niet zeker van is dat hij de dingen, die hij zich uit de toespraak
meent te herinneren, niet naderhand van de anderen heeft gehoord. De reden,
waarom hij hier nu zit te schrijven: zekerheid te verwerven over de woorden van de
bisschop. In deze voorlopige papieren, die de bisschop natuurlijk nooit onder ogen
mag krijgen en die hij straks door de meid laat verbranden, gaat hij zo goed hij kan
na wat de bisschop volgens de anderen die maandag heeft gezegd, en wat dus
vermoedelijk zijn verwachtingen van de expeditie zijn; eerder kan hij niet beginnen
aan het reisverslag, dat de bis-
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schop van hem verwacht. Verwacht de bisschop een reisverslag? De schrijver kan
zich geen opdracht daartoe herinneren - maar waarom heeft de bisschop anders
iemand genomen die schrijven kan en verder niets? Wat heeft men aan een
expeditie, wanneer men er niets meer over hoort? (Dat hij de bisschop over een
heel andere expeditie zal vertellen dan die zij gemaakt hebben, daarover later; hij
zal voldoen aan zijn ontcijferde verwachtingen).
Op dit ogenblik is hij alleen zeker van een paar woorden, die uit het gordijn werden
gesproken:
In dit jaar onzes Heren zo en zoveel...
Iets onbelangrijkers had hij niet kunnen uitkiezen om te onthouden. Maar als de
bisschop gezegd heeft, wat hij meent dat de bisschop gezegd heeft, dan heeft hij
gezegd, dat zij
Mijn grootste helderheid bezit ik een paar keer per jaar gedurende één of twee
sekonden in de halfslaap, vlak voor het ontwaken: 's morgens, met mijn ogen nog
dicht, ijk ik daarin met twee maatstaven het werk waaraan ik juist bezig ben, en tref
snelle, feilloze, onherroepelijke beslissingen; mijn oordeel bij vol bewustzijn, overdag,
is veel minder waard, veel halfslachtiger en onzekerder dan dat tussen twee
werelden, twee spiegels. Enkele weken na onze laatste ruzie, op een ochtend
wanneer het bloedgezeefde daglicht op mijn dromen botst, glijdt het boek waaraan
ik sinds maanden werk in het zinderende, schaduwloze licht van de twee
schijnwerpers, een meedogenloos oog doordringt het in één sekonde van begin tot
eind, van het einde tot het begin, en ziet dat het niet bestaat, ziet het in de volgende
sekonde verpulveren zoals de archeoloog het gezicht in de geopende sarkofaag.
Die dag (na het manuskript verbrand te hebben) ga ik voor het eerst achter die
Moskou-geschiedenis aan.
Of ik dan al op de hoogte ben van het besluit om voor enige tijd te vertrekken,
weet ik niet meer; ik geloof het niet; het kondigt zich alleen nog maar aan, zoals
misschien weken geleden ook al, toen ik met Verena meereed naar dat klooster.
Waarom juist die Moskou-affaire in mij opduikt en niet iets anders uit de voorraad
projekten, die tot mijn beschikking staat, kan ik
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evenmin achterhalen: ik houd het er op, dat iets in de wereld om mij heen er rijp
voor geworden is. Want daar gaat het toch om in de schrijverij - van ieder werkstuk
moet op z'n minst tegelijk een correlaat in de werkelijkheid verschijnen. Tegelijk met
‘De Demonen’ van Dostojewsky verschenen zij in de russische werkelijkheid; ook
een andere rus had deze mannen kunnen opmerken, bestuderen en een roman
over hen kunnen schrijven, wat misschien ook wel gebeurd is, maar Dostojewsky
was Dostojewsky omdat hij nauwelijks iets hoefde op te merken, omdat de
demonisering van hemzelf gelijk op ging met die van zijn land, met die van de wereld;
ook Nietzsche schreef niet over het nihilisme omdat hij dat in de wereld opmerkte,
nee, Nietzsche werd de wereld, de wereld werd Dostojewsky. Dat is wat ik onder
schrijven versta.
In mijn jongensjaren heb ik er al over gelezen, nooit vergeten, dat fantastische
verhaal over die onontdekte stad, Moskou. Als ik er een paar jaar later voor het
eerst van had gehoord, had ik er misschien nooit meer aan gedacht, want alleen
wat lange wortels heeft en tot daar terugreikt is vruchtbaar: daar is de grond. Ik kan
alleen over iets schrijven wanneer ik het, zo onzichtbaar als vereist, in verbinding
kan brengen met de grond (die in de jeugd het makkelijkst bereikbaar is, maar niet
alleen daar is).
Gedurende een paar dagen doorzoek ik in de Universiteitsbibliotheek de
toegankelijke literatuur en vul een kleine bloknoot met notities, die ik later misschien
gebruiken kan: zoals b.v. de russische jaartelling, die in 5508 v. Chr. begon, voor
het jaar 7000 was de ondergang der wereld voorspeld; maar wat ik zoek, vind ik
niet; de helft van de tijd zit ik trouwens versuft van de stilte om mij heen te kijken.
De geest sluipt op muilen om de groene tafels, studenten schrijven diktaatcahiers
over, oude mannen zitten over veel te grote boeken gebogen, hun slappe, rimpelende
handen vergroeid met het papier, - het moet nog hun hoofd in, ook dit nog, ook dit
nog, een dijk tegen de tijd; slaperig adem ik de muffe lucht van de Dictionnaire des
Figures Héral-
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diques, de Encyclopaedia Britannica, de Almanach de Gotha. Verena is weer bij
haar vader ingetrokken, ik heb haar niet meer gezien. Zo stelt hij zich de toekomst
voor, haar vader de marxistische aannemer: studie, geen oorlog meer, kunst, witte
handen op boeken, stilte...
Ik vlucht. Buiten is een tram in de waaiende zon op een auto gevlogen,
kondukteurs tikken op straat tegen de ruiten om de passagiers uit te laten stappen,
op het dak van de auto, waaruit een roerloos mannenlichaam van een versteende
vrouw wordt getild, zijn hertengeweien gebonden; daarachter wappert een
kledingmagazijn in het water, een brug springt een straat in, daartussen kolkt het
verkeer, waaruit een sirene komt en dan een ambulance met zijn knipperende,
violette, dodende straal. Vrijheid.
Ik ben vrij, - ik hield van haar, ik houd van haar, maar ik ben vrij; twee dagen later
ga ik naar het Oost Europa Instituut. Als ik de voordeur uit kom, loeien de
luchtalarmsirenes: het is dus de laatste maandag van de maand, 12 uur in de middag.
(Uit een soort behoefte om mijn kalendarische geheugen te testen, heb ik geprobeerd
terug te rekenen naar de dag van onze ruzie: het was precies een maand eerder).
De zon schijnt op de jankende stad, op het asfalt van doodsangst, op de bedelaars,
op mij, ik loop over de pleinen, ik eet een Schnitzel op een terras aan het water,
een lans van de zon staat in het glas Moezel voor mij; een beetje kiespijn is de enige
schaduw op mijn staat van gelukzaligheid. Op weg naar het instituut ga ik een
papierhandel binnen en kies zorgvuldig een dik, in wit leer gebonden schrift.
In een kamer met stalen boekenkasten, waar het licht naar binnen schijnt uit het
loof van een oeroude eik, trekken de professoren sceptische gezichten, lopen de
kamer uit, komen weer binnen, zoeken in folianten, bellen weer andere professoren
op, die al gepensioneerd zijn, en konstateren ten slotte dat het vermoedelijk een
mystifikatie is met die expeditie naar Moskou. Waarom ik eigenlijk zo geïnteresseerd
ben in dat Moskou-verhaal? Beroepshalve. Of ik nog weet, waar ik er over gelezen
heb? Ja, dat is eventueel nog wel te achterhalen. Wel, dan kan ik
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er een levenswerk van maken, zegt een der professoren: dan moet ik mij verdiepen
in de werkwijze van de auteur, want natuurlijk is hij al lang dood, naar Amerika gaan,
Old Greenwich, Connecticut, zijn weduwe uithoren en zijn leerlingen, zijn her en der
verspreide bibliotheek weer samenstellen en doorlezen, evenzo de kranten waarop
hij geabonneerd was, zijn kladjes op de achterkant van onbetaalde rekeningen,
sporen in zijn korrespondentie volgen, helemaal in hem veranderen, de weduwe
trouwen: alleen zo zal mijn moeite misschien beloond worden. Dat is natuurlijk
revelarij van de hoogleraar, een aardige man overigens, die ik wel ken omdat hij in
zijn vrije tijd detective-romans schrijft. Maar die expeditie kan ik altijd nog
ondernemen.
Als ik buiten op de hoge stoep sta, weet ik, dat ik er zelf op uit moet. Ik ruik de
stad, ik sta in haar, zoals zij in het land ligt, - en ergens ver weg die andere stad. Ik
voel mij Columbus. Kom ik in dat uur te weten, dat ik zal vertrekken?
...dat wij op reis moesten om een stad te ontdekken die ‘Moskou’ heet en in het
hoge noorden ligt, bij de IJszee. Laat ik zeggen: dat weet ik zeker; ik herinner mij
ten minste het woord ‘Moskou’, en dat bij het horen er van een gevoel van bevestiging
bezit van mij nam. Het was een van mijn oudste dingen, als jongen al was ik
gefascineerd door dat Moskou-verhaal. Moskou, zei de bisschop, - en ik vraag mij
nu af of hij zelf wist of die stad bestaat. Had hij ons nodig om definitieve kennis over
dat Moskou te krijgen, zijn ligging, inwonertal, &c, of wist hij ook niet dat het bestaat?
Zo lang ik dit niet achterhaald heb, kan ik natuurlijk niet aan mijn rapport beginnen;
maar vooral moet ik te weten komen of volgens hem dat Moskou, mocht het bestaan,
op een of andere manier iets verschrikkelijks is, zoals Sebner en Audifax steeds
beweerden - een soort hels Jeruzalem.
Hels Jeruzalem: hier schrijf ik het neer, in deze ingesneeuwde stad; heeft hij dat
gezegd? Of is het een verzinsel van mijn pen? Ik kan dat niemand meer vragen,
niemand kan mij nog vertellen of de bisschop die woorden gebruikte, die zonnige
morgen in de
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omsingelde abdij. Zelfs de koetsiers en de kok hadden later een mening over de
redenen, waarom de bisschop ons zo ver van huis stuurde; de meesten hielden het
op de politiek, en vermoedelijk hadden zij gelijk: overal rondom de abdij zagen wij
soldaten, een officier te paard nam ons scherp op toen wij kwamen en gingen. Maar
ofschoon allen nu dood zijn, ben ik niet zonder hoop, schrijvend zal ik ontdekken
wat de bisschop gezegd heeft, en misschien zelfs, waar hij is.
Het gordijn heeft gesproken en de ogen zijn verdwenen, een beetje verdwaasd
stonden wij nog een tijdje naast elkaar in de naar zuur brood en uitgeloogd
mannenvlees geurende zaal: een dominikaan en een fransiskaan, en Sebner en ik.
Met grote ogen keek ik naar het gordijn (was het rood?) - wie mij tijdens het spreken
zo kan aankijken, dat ik mij niets van zijn woorden herinner, die verdient mijn
grenzeloze verering, die heeft alles gezegd!
Het wordt stil in het hotel. Alleen de lift zoemt nu en dan nog, deuren die
openschuiven, voetstappen, een deur die gesloten wordt, de sleutel omgedraaid.
Voor mijn raam hangt nog steeds die ondoordringbare, witte, huppelende wolk; kijk
ik omhoog zijn de vlokken zwart. Ik schrijf dit op het octavo postpapier, dat ik in de
lade van dit tafeltje heb gevonden; in de linkerbovenhoek staat een afbeelding van
het hotel: een blauw bouwwerk van negen verdiepingen in de witte leegte van het
papier, rechts denkelijk de naam, en het adres, - geschreven in letters, die het ene
ogenblik op hun kop lijken te staan, dan weer de indruk van spiegelschrift geven;
sommige letters zijn hetzelfde als bij ons, zoals de A, de B, de O en de H; het
onderste woord is MOCKBA: waarschijnlijk de naam van de stad.
Het meisje heeft zojuist een nieuwe voorraad papier gebracht en in aansluiting
op mijn drinkgebaar een grote pot thee met een lichtje er onder; terwijl ik uit de
gebloemde kop slurp, kijk ik in de ogen van een man aan de muur, kleine,
buitensporig intelligente ogen met pretrimpeltjes, die weerspiegelen in een klein
lachje om de mond, een ruw geboetseerde, geïnspireerde schedel
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rust als een romaanse koepel op de schuine wenkbrauwen; het gezicht van een
sympatieke gevaarlijke man; als ik naar de badkamer ga, volgen zijn ogen mij door
de kamer, vangen mij bij de deur weer op en begeleiden mij tot op mijn stoel.
Maar ik heb geen tijd om in zijn ogen of in de sneeuw of naar het portret van
Verena te staren, ik moet schrijven, iets te weten komen, ik heb het gevoel dat ik
nu pas, schrijvend, op reis ben gegaan!
Van het Oost Europa Instituut ga ik dadelijk naar een journalistencafé; als ik uit de
taxi stap, stoot ik met een gevoelige klap mijn hoofd. Uit louter morbiditeit lacht het
groepje op het terras zelfs niet meer: achter zonnebrillen, onderuitgezakt in hun
stoelen, knikken zij zwijgend als ik bij hen ga zitten.
EKR BA
P HRAFENS
staat voor mijn voeten met krijt op de tegels. Op de onderste regel kan BEGRAFENIS
gestaan hebben, de eerste E en de I verdwenen, de B verminkt; maar schrijven
kinderen dat woord? Terwijl ik naar de eerste regel staar, waar ik niets van kan
maken, merk ik plotseling dat mijn kiespijn erger is geworden. Een militaire truck
komt langs, een tweede, een derde, - even later heeft een eindeloze troepenkolonne
de straat struktuur gegeven: vrachtwagens vol gehelmde soldaten onder de iepen,
in groene hoezen verpakte kanonnen, jeeps met onderofficieren. Wanneer de laatste
auto voorbij is, leg ik het nieuwe schrift voor mij op tafel en vertel, dat ik binnenkort
achter Moskou-geschiedenis aanga; ik vertel het uitgebreid, opdat zij het in de krant
zullen zetten - met maar één bedoeling: Verena. Dat zij het weet.
Wanneer vertrek je? vraagt een der zonnebrillen als ik uitgesproken ben, zonder
mij aan te kijken.
Over een week, denk ik.
Ik zou maar liever wat eerder gaan. Zaterdag is die Missverkiezing.
Nu draait hij zijn gezicht naar mij toe en begint een beetje te lachen; ook de
anderen kijken mij opgevrolijkt aan. Ze hebben
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mij lelijk te pakken; ik hoef hun niet te vragen het niet te publiceren: vrijdag zullen
zij er een vierregelig berichtje van maken, in een kadertje naast het driekolomsverslag
met foto's van Verena's verkiezing, waarin achteloos vermeld wordt, dat zij mijn
vrouw is.
Dat weet ik, zeg ik dan maar, dat wou ik nog even meemaken. Waar wordt het
eigenlijk gehouden? vraagt een der jongens aan mij.
Geen idee. In het Casino, denk ik.
In het Kurhaus, ja. Zaterdagnacht. Als je verhinderd mocht zijn, kun je het trouwens
op de TV zien.
Ik hoef hun niets te vertellen; ik reken af en als ik mijn glas wil leegdrinken, buig
ik mijn hoofd te ver naar achteren, zodat het tegen een pui slaat en de jenever over
mijn pak spat. Ik voel mij plotseling ziek.
Voor het verslag onderzoek ik dan eerst de resterende tijd voor ons vertrek.
Maandagmiddag had ik plotseling kiespijn gekregen; vermoedelijk wond het
naderende vertrek mij meer op dan ik dacht. Met een steeds dikker wordende wang
zat ik de hele avond thuis en staarde kreunend uit het raam, alleen nu en dan even
opschrikkend wanneer in de cachotten, waarachter ik woon, iemands hand werd
afgehakt. Toen Tarcisius later op de avond kwam, was ik half buiten westen van
pijn, wijn, kamillethee en de kruidnagel in mijn kies. Wat hij kwam doen weet ik niet
meer, vermoedelijk een of andere beslissing of instruktie van Sebner overbrengen;
deze zorgde voor de uitrusting, kocht wagens, wapens, paarden, tenten,
gereedschap, proviand en ronselde mannen; hij had zich blijkbaar als aanvoerder
opgeworpen, ik kon mij ten minste niet herinneren, dat de bisschop iemand tot leider
van de expeditie had benoemd. Sebner werd de even natuurlijke als verderfelijke
leider omdat hij zelf van zijn leiderschap overtuigd was; leiderschap bestaat
vermoedelijk uit niets anders dan die overtuiging.
Mij was het goed, ik had kiespijn. Het drong nauwelijks tot mij door wat Tarcisius
vertelde over de onrust, die in de stad heerste,
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en wat men fluisterde over geheimzinnige gebeurtenissen, die vorige week vrijdag
plaatsgevonden zouden hebben: de hertog 's nachts met honderden soldaten
uitgerukt naar de abdij, waar de bisschop logeerde; door een nevel van pijn en
alkohol zag ik hem zitten, de fransiskaan met zijn ontzagwekkende gestalte, treurige
mond, blonde krullen, die over zijn oren en voorhoofd hingen. Wat ijlde hij - wij waren
toch drie dagen later bij de bisschop geweest... Ik begreep nergens iets van; het
had ook iets met een abdis te maken, de abdis van het Benediktijnenklooster, er
waren nog steeds troepen in de stad... Met een gloeiende kool midden in mijn kop
bleef ik in mijn kamer zitten, Tarcisius' stoel leeg plotseling, geen stem meer
plotseling, alleen het kloppen van mijn bloed in de kies, als een klok van pijn.
De volgende dag, dinsdag, laat hij zich van top tot teen onderzoeken. Hij voelt zich
altijd ziek wanneer hij aan iets nieuws begint: soms is dat zelfs het eerste teken,
dat hij aan iets nieuws zal beginnen, - vervolgens laat hij zich onderzoeken om er
zeker van te zijn, dat er geen ziekte in zijn werk komt. In dit geval zou hij trouwens
niet graag op reis overvallen worden door kwalen, die hij niet in de taal van het land
kan uitdrukken, zodat hij zou moeten kreperen als een beest.
In een taxi, een wollen sjaal om zijn hoofd, doorkruist hij in alle richtingen de stad
om buisjes met zijn bloed, sputum, urine en ontlasting weg te brengen; 's morgens
laat hij een cardiogram maken, tussen de middag een lumbaalpunktie nemen,
verzorgt zijn visum, en in de namiddag laat hij zich doorlichten. Regelrecht uit de
stralende zonneschijn, waaraan geen einde komt, loopt hij halfnaakt door een helse
ruimte vol van een rode gloed en schitteringen hier en daar, aan zijn arm geleid
door een assistent in een witte jas. Zwetend van de hete stallucht gaat hij op een
verhoging staan, geleidelijk wennen zijn ogen aan de duisternis en zien vlak voor
hem een dokter, die in papieren bladert.
Wat zijn uw klachten? vraagt hij afwezig, terwijl de assistent een koude plaat
tegen zijn borst schuift, zodat hij rilt en klem zit.
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Ik voel mij een beetje ziek. De schrijver blijft rillen, ofschoon de plaat niet meer koud
is.
In hoeverre?
Ik kan het niet beschrijven.
Probeert u het eens. Hoest u?
Niet meer dan normaal.
Of het normaal is, zal ik wel bepalen. Voelt u zich vaak moe? Soms wel, maar ik
geloof niet dat dat iets betekent.
Juist, zegt hij en kijkt op. Waarom bent u eigenlijk hier gekomen?
Om zeker te weten, dat ik niet ziek ben.
Wat heeft u daar om uw hoofd?
Een sjaal.
Bent u kouwelijk van aard?
Ik heb kiespijn.
Ach, u heeft kiespijn. Haalt u eens diep adem. Adem inhouden. Hij geeft een sein
aan de assistent, die bij een schakelbord staat, en buigt zich naar de plaat voor mijn
borst; de plaat rijst en daalt. Dank u. Drukt u nu even uw schouders naar voren.
Is er wat te zien?
De arts begint te grinniken.
Wat wilt u dat ik zeg? Dat ik twee harten, ach, in uw borstkas zie? Nu, het ziet er
lelijk voor u uit: ik zie er drie. Wordt u achtervolgd door het idee, dat u ziek zou
kunnen zijn?
Zo zou ik het niet willen uitdrukken. Maar soms wil ik zeker weten, dat het niet zo
is.
Zo zo.
Is dat vreemd?
Welnee. Beter dan het omgekeerde.
Dat dacht ik ook.
U bent kerngezond, zegt de dokter, leunt achterover en neemt zijn bril af. Buiten
beginnen fabriekssirenes te loeien. Ik zou mij maar niet meer ongerust maken, als
ik u was. Hij glimlacht veelbetekenend. U hebt vermoedelijk een zeer nerveuze
natuur. Ik hoor, dat u binnenkort achter die Moskou-geschiedenis aan gaat. U is
toch de bekende schrijver?
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Zondag vertrek ik.
U gaat zeker niet in gezelschap van uw vrouw?
Pardon? Nee... dat is nog niet zeker.
De ochtend daarop holde hij eindelijk door de nauwe straten naar de markt en ging
kreunend in de rij staan, hij probeerde niet te luisteren naar het gekerm op het
plankier. Er was markt, feest, alles tegelijk. Onder het gebeier van de klokken gingen
de deuren van de kathedraal open en een eindeloze processie met beschilderde
beelden stroomde te voorschijn, - hij herinnert zich: zonder de bisschop, ofschoon
hij nog in de stad moest zijn, - kooplui schreeuwden, kreupele bedelaars werden
met stenen gegooid, paarden en karren kwamen bijna niet vooruit in het gedrang.
Er waren opvallend veel soldaten te zien, vooral in de buurt van de kerk; bij de
deuren, waaruit de processie vloeide als uit een wond, stonden er zeker twintig. De
hertog was in de kerk: aan de zijkant stond zijn paard tussen nog een stuk of vijftien
paarden van zijn edelen; er stond een hofkoets, de koetsier en de stalknechten
hingen op de hoek rond en probeerden meiden in hun billen te grijpen. Bang en
opgelucht tegelijk keek hij om zich heen om zijn aandacht af te leiden. Opzij van
het plankier had een schilder nog een plaats gevonden om te werken, denkelijk een
vlaming, een man met een olijk jong gezicht. Toen de patiënt na tien minuten een
paar meter was opgeschoven, kon hij zien waaraan de kunstenaar bezig was: een
‘Opwekking van Lazarus’ (Meester van de Tiburtijnse Sibylle, Instituto Nacional de
Bellas Artes, Mexico City). De gestalten had hij kennelijk al in zijn atelier geschilderd:
Lazarus in doodshemd op de rand van het geopende graf zittend, verbaasd en
slaperig, rondom hem Jezus met zijn discipelen, naar de laatste italiaanse mode
gekleed, Petrus maakt de touwen om de polsen en enkels van de opgestane los,
knielend op de voorgrond zijn zusters Maria en Magdalena, alles zeer modern
opgevat; nu was hij bezig aan de achtergrond: de markt, de gildenhal, de kathedraal,
waarvan de klokken onafgebroken beierden... als het nog lang duurde, zou hij er
ook nog op komen... Toen het zijn beurt was, ging er een geloei
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op onder het volk. Een schrijver! Een schrijver! Op het plankier drukten twee jongens
hem op een bankje neer en wrongen zijn armen op zijn rug, meteen zag hij de arts
naderen, ongeschoren, naar bier stinkend. Hij wierp een besmeurde linnen doek
over hem heen, wrikte een stuk hout tussen zijn kiezen, dat hij dacht dat zijn kaken
zouden scheuren, legde een knie op zijn dijen, duwde zijn hoofd in zijn nek en op
dat moment verzonk de stad in een scharlaken put van pijn en gekraak en wellust.
Dit duurde een uur, - maar toen hij tot zichzelf kwam in het gejuich, en het zingen,
onder de blauwe lucht, in het beieren van de klokken en het deinen der vaandels,
was de staart van de processie nog steeds niet uit de kerk. Al zijn kiezen moeten
er uit! brulde de massa. Hij bloedt nog lang niet genoeg! Ondanks de lap zaten zijn
kleren vol bloedvlekken; en toen, terwijl hij beschaamd naar geld grabbelde,
voorzichtig met zijn tong aan de zachte, zoete wond voelend,
Niet zodra ziet hij mij, schiet mij plotseling te binnen, of hij stuurt zijn tweedehands
Mercedes aan de overkant naar het trot-toir, steekt een opgevouwen krant uit het
raam, slaat er met zijn andere hand op en schreeuwt door het verkeer:
Flink gedaan, hoor. Flinke kerel. Bravo. Flinke kerel.
Vragend til ik mijn armen op. Als hij ziet, dat ik geen aanstalten maak om over te
steken, komt hij steunend zijn auto uit. Het is spitsuur, lunchtijd; met loshangende
jas staat hij tussen de jagende auto's en schudt de krant in de lucht en knikt mij
dreigend toe.
Wat is er aan de hand? vraag ik, wanneer hij zijn spek eindelijk tussen de machines
door heeft gered.
Wat is er aan de hand, wat is er aan de hand... Dit is er aan de hand, zegt hij en
begint weer op de krant te slaan. Die flinke kerel is er aan de hand, die zo'n flink
plannetje heeft bedacht om zijn vrouw dwars te zitten. En waarom? Omdat het arme
kind toevallig mooi is.
Zou ik eerst eens mogen weten, wat er in die krant staat?
Omdat het arme kind toevallig mooi is.
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Ja, dat is zeker toevallig, van u heeft ze het niet. Wat staat er in die krant?
Nee, je hebt de krant natuurlijk niet gelezen, hè? Nee, dat zal wel niet. Je weet
niets. Natuurlijk niet. Meneer weet van niets. Meneer leest nooit kranten, zegt hij,
in gevecht met de krant, die niet open wil slaan zoals hij wil. Op de achterkant zie
ik over de volle pagina een foto van Verena, in een naaldbos met een sigaret.
Ik neem hem mee in de verlaten, windstille hall van de bioskoop, waar wij voor
stonden. In het pastorale getsjilp van een volière zegt hij weer: Omdat het kind
toevallig mooi is, - op een toon waaruit blijkt, dat hij er over nagedacht heeft.
VERENA FAVORIET
Maar schaduw over geluk
lees ik. Kurhaus... perskonferentie maandagmiddag (de flikkers, ze kwamen er net
vandaan toen ik ze sprak!)... de heer K. Lenders... 96-60-96...
Hier, zegt hij. Naar wij vernemen van Verena's echtgenoot, de bekende schrijver,
- de bekende schrijver! De bekende vuilspuiter, zullen ze bedoelen... de beruchte
vuilspuiter; - zal hij dezelfde dag voor een buitenlandse reis van enkele maanden
vertrekken. De auteur, die vooral in akademische kringen grote vermaardheid geniet,
deelde ons bij nadere informatie telefonisch mee, dat hij niet gediend is van dit
‘kermisspektakel’, zoals hij zich uitdrukt. Hij overweegt thans, een eis tot
echtscheiding in te dienen.
Gelogen, roep ik.
Gelogen, hè? Wel toevallig, dat Verena mij al een maand geleden ongeveer
hetzelfde verteld heeft, wel toevallig. Nu, ik heb bewondering voor je, hoor. Een
flinke kerel ben je. Akademische kringen... Jongen, zegt hij en grijpt plotseling mijn
arm, dit mag je haar niet aandoen.
Dit is een zaak tussen haar en mij, ik ben niet van plan daarover met u te
onderhandelen.
Je moet de krant opbellen en het ontkennen.
Ik ontken niets. Ze hebben gelijk, al heb ik het hun niet ge-
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zegd. Zaterdag zal ik naar de televisie kijken en zondag ga ik op reis. En nu, neemt
u mij niet kwalijk, ik kom net van de Ik zal je weten te dwingen!
Verbluft kijk ik hem aan. Hij heeft een pas achteruit gedaan en staat te hijgen; hij
sluit even zijn ogen, slikt en komt weer naar mij toe.
Jullie ruzie heeft hier niets mee te maken, ik ben ook getrouwd, maar je mag haar
niet belemmeren in haar werk. Dat is een rotstreek.
Werk? Sinds wanneer is mooi-zijn werken?
Werk, ja. Jij weet helemaal niet wat werken is.
Ben ik zo lelijk? O, wat heb ik toch een hekel aan u. Omdat u iemand die werkt
mooi vindt, vindt u ook, dat iemand die mooi is werkt. Verlopen dialektikus die u
bent. Heeft u ook gezien met wie uw dochter tegenwoordig omgaat? Poenen met
diamantringen - dat zijn uw medestanders vandaag de dag. U krijgt tegenwoordig
zeker ook wel opdrachten van de heer K. Lenders, is het niet, om zijn bars te
verbouwen? Of maakt u zich zo druk uit vaderliefde? Stalin moest u eens zien.
Plotseling maakt hij een vreemde zwaai met zijn armen, de krant valt op de grond.
Stalin, zegt hij. Stalin. Vadertje. Hij doet een paar radeloze passen door het bos,
draait zich om en ik zie dat zijn ogen gevuld zijn met tranen.
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Simon Vinkenoog
De dood van Marcel Polak of De aanvoegende wijs onder de knie
Hij is dood. Dood. Een leeg woord van maar twee letters, twee cirkels en nog eens
twee cirkels, de buitenste ieder met een arm omhoog: dood. Je kunt er een punt
achter zetten, of een dubbele punt, een komma - of niets doen en zwijgen. Ik kan
niet zwijgen. Ik kom de dood op de vreemdste manieren tegen. Emmie belt me op,
en zegt me dat de Haagse Post die ze hem al jaren stuurde, op mijn verzoek,
onbestelbaar is teruggekomen. Op het adresbandje stond een stempel: décédé overleden. Nu, dan hoeft het niet meer, ik vind een paar woorden voor gevoelens
van ontsteltenis en leg de telefoon weer neer. Ik trek me in mijn herinneringen terug,
een domein waarin niemand anders toegang heeft, totdat ik het ter bezichtiging
openstel. Een week of wat later krijg ik een zwart-omlijnd drukwerkje in de bus; het
handschrift waarin mijn adres is me onbekend; een franse postzegel. ‘De
teraardebestelling van Monsieur Marcel Polak, artiste peintre, overleden in Clichy
[Seine] op 25 oktober 1962, op de leeftijd van negenenvijftig jaar, heeft maandag
29 oktober 1962 plaatsgevonden op het Parijse kerkhof van Pantin.’
Geen afzender, geen nieuws, geen bloemen of spijtbetuigingen. Niets. Hij ging
dood, zoals hij leefde, Marcel Polak - zijn eigen afzender. Hij leeft nog, in de stapel
brieven die ik naast me heb liggen. Van de mijne bezit ik, op een enkele na, geen
doorslag - ik schreef hem zonder afschriften te maken. Zijn laatste brief, waarboven
‘Vrijdagavond’ kreeg ik een week voor zijn dood.
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‘Beste Simon, Slechts enkele woorden, want ik ben erg vermoeid. Zooals je ziet,
ben ik van Créteil naar Beaujon teruggekeerd, omdat mijn [eenige] voet en been
aangetast zijn en mijn voorarmen, handen en vingers lijden aan huidsklerose. Mijn
vingers kan ik niet uitstrekken; ze zijn gebogen. Ik hoop dat men me hier kan
opknappen, want als ik het overgebleven been moet missen, prefereer ik uit 't leven
te scheiden.
Hartelijk dank voor Blurb, Randstad 3 en Haagsche Posten; erg lief van je, Simon.
Je vertaling van Arrabal leest zich zeer goed; het gesprek met die Amerikaansche
deed bij mij de vraag rijzen, of A. wel eerlijk is en niet 'n aansteller. Wat denk jij? Ik
lees en herlees veel. Waaraan werk jij? Iets in boekvorm te verwachten?
Zoolang uit 't leven gescheiden te zijn, doet me erg lijden. Mijn werk, tot stilstand
gekomen, te kunnen hervatten, zij 't slechts voor 'n beperkte tijd, is mijn hoop en
“gebed”. In die zin “bid” voor me, wil je? Groeten aan Susanne, als je 'r ontmoet.
En mijn warme gevoelens van vriendschap voor jou, old boy. Marcel. [en marge]:
Hoe is Alexander? Groet je vrouw van me!’
Op zijn sterfbed dacht hij nog aan de dingen, die ons verbonden. Hij noemde me
‘old boy’ - terwijl dertig jaren ons scheidden. Hij, verbannen in Parijs, omdat hij de
Staat der Nederlanden voor 'n kleine honderdduizend gulden had opgelicht, is er
niet meer. Hij zal leven in mijn herinnering, en in die van zijn vrienden en enkele
bewonderaars. Wat blijft er anders van hem over, behalve wat stukjes scheurwerk
in privé-collecties en het Parijse Musée d'Art Moderne? Rottende resten van
huidskelerose in het Parijse kerkhof van Pantin. Een steen op het graf? Ik weet het
niet; zal nooit treurend aan zijn graf staan - zó worden legenden geboren.
Legenden, die hun oorsprong ook vinden in geruchten: dat Marcel Polak
schilderijen van Klee en Mondriaan zou hebben opgeslagen in een Zwitserse
bankkluis, en dat hij leefde van de verkoop af en toe van een enkel stuk. Is het
waar? En zijn duizenden boeken, de eerste drukken en bibliofiele uitgaven, in eigen
beheer, in beperkte oplage? Wie neust er nu in rond, waar
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liggen ze opgeslagen?
Ik zette mijn herinneringen opzij, nam weer plaats aan de schrijfmachine en schreef
een brief aan de directie van het hospitaal Beaujon, in Clichy, vlakbij het
hondenkerkhof, waar hij de laatste jaren had doorgebracht. Eén onderbreking: een
verblijf van enkele maanden in een ‘centre de ré-éducation’ in Créteil, waar hij zou
hebben moeten leren met één been te lopen, nadat hem het andere was
geamputeerd.
Bijna omgaand kreeg ik een antwoord van Professeur E. Azerad, op briefpapier
van de République Française, Administration Générale de l'Assistance Publique à
Paris: ‘Monsieur Polak, naar aanleiding van wie u ons geschreven hebt, is
onverwachts overleden, waarschijnlijk ten gevolge van een crisis van angina pectoris.
Hij luisterde naar muziek en babbelde met een verpleegster toen hij plotseling
ineenstortte. Ik tracht zelf in contact te komen met zijn vrienden en zal hen uw brief
doen toekomen. Ik verzoek u te geloven, Meneer, in mijn oprechte gevoelens.’
De oprechte gevoelens van Dr Azerad, geneesheer, kunnen wellicht even oprecht
zijn als mijn gevoelens van spijt, dat ik de laatste brief van Marcel onbeantwoord
heb gelaten. Een spijt, die ik altijd zal blijven voelen, ook al had hij dan toch geen
zelfmoord gepleegd. Nee, hij babbelde wat en hij luisterde wat toen het gebeurde:
hij leefde nog. Wat had ik hem al niet kunnen schrijven! Met de kleinste
bizonderheden, over mijn werk, mijn vrouw, mijn kind, had ik soms het gevoel hem
in leven te houden - zó diep ging hij op elk levensteken van mij in, dat ik mij schaam
als ik er aan denk met hoeveel tegenzin ik menigmaal aan de machine ging zitten
om hem een briefte schrijven, terwijl ik zoveel ‘belangrijker dingen’ te doen had.
Had hij mij nodig? Ik hoop het, en hoop dat ik hem iets heb kunnen brengen.
Ik had hem eens gevraagd zijn leven te beschrijven; hij antwoordde dat hij het
nut er niet van inzag, en dat hij toch al met één been in het graf stond. Hij klaagde
nauwelijks, al waren de pijnen in zijn gewrichten soms onverdraaglijk en moesten
zijn pijnen chemisch gestild worden. Hij gaf uitsluitend konkrete be-
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richten over de stand van zaken: nu eens beschreef hij de ellende van de suikerziekte
zelf, die hem gemaakt had tot de pafferige kleine dikke jood, de karikatuur van de
kapitalist, die hij tot in details toe uitbeeldde; dan weer was het zijn been [en daarvoor:
waren het zijn benen] dat de last van dit zware lichaam niet kon dragen.
Zo nu en dan schetste hij een tekening in zijn brieven: ‘Kijk, zo ziet mijn voet er
uit, en waar ik heb gearceerd, is het vlees aangetast.’ ‘Je bent onsmakelijk, als je
me dat schrijft, Marcel!’ riep ik de dode toe, en hij nàm het nog ook.
Hij had veel van me genomen; in de jaargang 1956 van Podium had ik een verhaal
over hem gepubliceerd, dat in 1958 in ‘Enkele persoon meervoud’ werd herdrukt.
Ik had hem in jaren niet meer gezien, wij hadden geen enkel contact meer met
elkaar. Zo nu en dan drongen berichten over hem tot mij door van mensen, die hem
in Parijs waren tegengekomen. Onveranderlijk zat hij - volgens de verhalen - aan
het terras van de Deux Magots achter zijn glaasje Vichy-water, een onverbeterlijke
ouwehoer over alles en iedereen.
Hij leefde met alle dingen en mensen mee, die maar binnen het bereik van zijn
grijpgrage handen en ogen kwamen. Dat waren de Nederlanders uit de Twintiger
en Vijftiger jaren, de 19e-eeuwse Franse symbolisten, de surrealisten, Nietzsche
en de Duitse romantici, de nouveau roman français, alle boeken over Rilke en Joyce,
de tekenaars en schilders die tentoonstelden in de kleine straatjes rond de Rue de
Seine - daar waren ook de restaurants waar zelfs hij, de suikerzieke, soms lekker
kon eten, al waren hem vele aangename dingen ontnomen, en al moest hij zich
tweemaal daags een insuline-injectie toedienen.
Nadat hij in '56 zonder commentaar kennis had genomen van het stuk, dat ik over
hem had geschreven, schreef hij me, over de opname daarvan in '57, nog eens een
briefje: ‘Ik hoorde, dat je het stukje M.P. in 'n boekje wilt opnemen. Ik verzoek je te
overleggen, of het niet wenschelijk zou zijn de uitdrukking “afstotend”, die je in
verband met mijn werk gebruikt, te veranderen. Het is waarlijk de eerste maal, dat
ik 'n dergelijke expressie ge-

Randstad 4-6

78
bruikt zie in verband met 'n [nog] levend artiest; gelukkig denken musea,
verzamelaars en kunsthandelaren er anders over. Voor het overige laat het stukje
me onverschillig; je moet zélf weten, welk beeld van je je aan de buitenwereld wilt
toonen, dat gaat mij niet aan. Het beste, Simon. Marcel.’
Pas in april '61 zocht hij opnieuw schriftelijk contact met me: ‘Ik heb juist 'n brief aan
Susanne geschreven [ik ontmoette haar in Parijs in November] waarin ik groeten
voor jou bijvoegde. Maar dat heeft 'n heele keten van herinneringen in werking gezet
en ik denk aan de tijd dat ik in de Boulevard Garibaldi was en later bij Line. Dat alles
ligt alweer vijf jaar terug. Inmiddels heb je je Parijsche tent afgebroken en ben je
naar het land van herkomst teruggekeerd. De erkentelijkheid voor de hulp die je me
destijds bood [ofschoon ik onkundig was van de weerzin die ik bij je opwekte, cf.
artikel Podium] brengt mij ertoe je te schrijven. Voor mij waren de laatste maanden
'59 en het jaar '60 [en nu '61] 'n slechte periode. In '59 had ik in November en
December een “zona”. Ik geloof dat heet in het Nederlandsch gordelroos;
verschrikkelijk pijnlijk. Daarna kreeg ik aan de rechtervoet 'n open wond; geen etter,
niets, alleen het vleesch heeft zich gespleten. Moordende pijnen, bedlegerig, maar
toch nog gewerkt gedurende het voorjaar. De wond sloot zich in Juni! In
November/December had ik 'n tentoonstelling van 43 stuks, waaronder “groote” [65
× 50]. Ik had 'n prachtige pers zonder één uitzondering, zelfs in het buitenland en
het Museum hier heeft 'n groot ding gekocht [voor 'n kleine prijs: het Musée d'Art
Moderne betaalt halve prijs!] Voor de rest was de verkoop zeer matig, maar de
galerie heeft nog wat verdiend. Eind December nieuwe wond linkervoet en zulke
pijnen, dat ik naar bed moest. Zonder op de straat te komen. Gedurende de nacht
van de 2e op de 3e Febr. had ik 'n zware hartaanval en werd naar 'n hospitaal
getransporteerd: infarctus [trombose in hartader]. Drie weken ziekenhuis [Laënnec,
rue de Sèvres]. De 25e Maart naar huis, waar op order van de dokter direct naar
bed, want 'n infarctus vraagt minimum 45 dagen bedrust om te “cicatriser”.
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Eind Maart had mijn dokter en eenige vrienden zorgen over de voorwaarden van
mijn herstel, want ik ben nog steeds geheel alleen en 'n oude vrouw die in 't zelfde
huis woont, verzorgt zoo'n beetje mijn eten. Inmiddels waren de “plaies” grooter
geworden, zoodat ik aan de drang van vrienden toegaf en de 23e Maart mij naar
hier het transporteeren. Beaujon, want ik ken de Prof. die de Chef van de heele
médécine générale is [2500 bedden, 1500 man personeel, 'n ware fabriek]. En nu
ben ik hier en ik denk dat ik minstens 2 à 3 maanden blijven moet. De pijnen zijn
uitputtend. Ziehier 'n schema van de wonden: je kan begrijpen wat ik lijd. Sinds
December niet kunnen werken; bijna 'n jaar gaat verloren.’
Hij stelde nog wat vragen over mijn leven en werk, anderen, die hij las en kende,
en eindigde: ‘Als je me iets zenden kan, graag, want ik teer hier uit. [...] Voilà. Als
je 'n momentje vrij hebt, schrijf me 'n beetje, wil je? Ik ben op weg naar de 59 en
leef meer en meer met mijn herinneringen. 'n Poot van Marcel.’
Ik antwoordde hem onmiddellijk, niet wetende dat zijn brief het begin zou zijn van
een correspondentie die meer dan tweehonderd dichtbeschreven pagina's ging
beslaan, in de loop van anderhalf jaar.
Tot aan de laatste brief bleef hij de hoop behouden er het leven af te brengen en
weer aan het werk te kunnen gaan; het werk dat hij omstreeks zijn 50e begonnen
was, in zijn Parijse bestaan.
Ik had hem al omstreeks 1947 in Amsterdam leren kennen; hij vertegenwoordigde
er een chemische fabriek uit Lyon en woonde aan de Minervalaan. Zijn vrouw [tien
jaar jonger dan hij] was een knappe Française. Iemand, die hem toen beter kende
dan ik, stelde ik vragen over die tijd. Ik krijg antwoord, maar eerst een wedervraag:
‘Wat zàg je in de man? Behalve een ontzaglijk talent voor tragedie...’ Zijn vrouw hoor ik - wilde geen modem schilderij in haar huis zien; als hij iets kocht moest hij
het in zijn kantoor [de voorkamer van zijn huis] opbergen, wat dan ook gebeurd zal
zijn met de gouaches die hij al in '47 van Karel Appel kocht; het ontdekken van
schilders en het verzamelen van
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eerste uitgaven was zijn hobby. Hij bracht zijn secretaresse kunst uit albums met
reprodukties bij, maar moest de boeken verstoppen als zijn vrouw per ongeluk
binnenkwam. In de oorlog scheidde hij van zijn vrouw, om als jood zijn huis met
meubelen niet kwijt te hoeven raken; ondergedoken raakte hij een fortuin kwijt aan
clandestiene insuline - en gevlucht naar Parijs leefde hij er eerst als een vorst, en
zag ik hem nog wel eens rijden in zijn Peugeot. Naderhand zakte hij af - van
hotelkamer naar logeerkamer; zonder identiteitsbewijs kon hij zich nergens definitief
ophouden, en was gedwongen nu eens bij de een, dan weer bij de ander in te
trekken, overdag huizend in cafés, en altijd bezig met het verzamelen van kleine
stukjes papier.
Ik herinner mij zijn portefeuille, dik en volgetast maar niet met geld. Misschien
wat kleingeld en een voorlopige verblijfsvergunning, daarnaast oude metro-kaartjes,
vloeitjes, draadjes, fint, afgetrokken stukken affiches, tabaksverpakkingen, etiketten,
papier in allerlei vormen en van verschillende samenstelling. Dit was het materiaal
van de dichter die hij was, dit waren de grondstoffen waarmee hij zijn collages
maakte.
Ik sla het stuk over hem op dat ik in '56 schreef en zie dat ik het niet over mijn
hart heb kunnen krijgen in de boekuitgave het woord ‘afstotend’ te veranderen. Er
staat [en waarom zou ik nieuwe woorden zoeken, nu ik zijn werk van de laatste
jaren niet ken?]: ‘Het is een vreemd geval met deze collages, zij zijn vaak
wondermooi en tegelijk van een afstotende gemaniëreerdheid, tamelijk groot van
formaat of pietrig klein, wreed als een plaksel van uitgetrokken vliegen- en
vlindervleugels of zachtaardig als het braaksel van een dronken papiermolen.’
Let wel, ik gaf deze gezochte omschrijvingen als compliment: dat wat men moderne
kunst noemt, heeft met esthetische waarderingspogingen niets meer te maken. Ik
weet wel dat ik door zijn werk werd gefascineerd; dát was ook [volgens de mij
naderhand toegezonden eenvoudige uitnodiging tot zijn tentoonstelling van oeuvres
van 1955 tot 1960 bij de galerie Lacloche op de Place Vendôme, de mij onbekende]
Sioma Baram, die schreef - het Frans is een taal, die de kunst beter, maar de
Nederlander
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helaas minder verstaat -: ‘Klee, Wols, Polak, wij hebben geleefd met de twee eersten
en om het leven voort te zetten is er, gelukkig, Polak. Elk tijdperk kent zijn schilders
die langs de weg timmeren [“qui courent les rues et battent la campagne”] maar de
tijd van de mensen is veeleisend en houdt alleen maar diegenen achter die hem
rechtvaardigen. Temidden van hen vanzelfsprekend Marcel Polak. Hij, Polak,
schildert de verborgen gelaten van onze innerlijke maanstanden, hij maakt onze
stilten tastbaar, hij geeft ons het wezen weer, bescheiden, subliem - humblement,
subliment.’
Deze adjectieven geven nauwelijks Polak weer, en wellicht ook niet de
afbeeldingen die zijn werk re-produceren; het was ook Marcels onaantastbaar geloof
in eigen werk, dat hij door alle ellende heen vóórtzette, alsof er niets aan de hand
was, dat hem vogelvrij verheven boven alles en iedereen maakte. Een vogelvrije,
op de vlucht was hij, gevangen in een wereld die hem het leven onmogelijk wilde
maken, omdat hij geen carte d'identité had en geen ‘vaderland’. Bescheiden was
hij in zijn persoonlijke eisen, subliem in de weergave van de wereld in zijn werk.
De versiering die hij aanbracht op mijn exemplaar van de dundrukeditie van Les
chants de Maldoror is onnavolgbaar van intentie, intens melancholiek van expressie
en - daar ga ik, houd me tegen.
Wat ik Marcel op zijn eerste brief antwoordde, doet weinig terzake; het zijn zijn
brieven, [met zijn woorden, hij, mijn tijdgenoot], die ik hier wil laten verhalen. Ik weet
in zijn geest te handelen, door hem ook aan anderen te laten schrijven, totaal en
totaal ook zichzelf. Anderen moeten zijn [en mijn] gevoelens deelachtig kunnen
worden.
Mardi [18 April 1961]:
‘Beste Simon, toen ik zooeven je brief openmaakte en de vele getypte bladen
zag, moest ik de kaken op elkaar klemmen, zulk 'n sterke ontroering steeg in mij
op. Ik neem de pen en schrijf je, zonder je brief gelezen te hebben; dat komt straks.
Maar ik wilde vastleggen, dat, ondanks afstand, verschil van blik en van wil, en
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vooral verschil van waardeering van wat kern is en tot uitdrukking gebracht moet
worden, dat ondanks dit alles tusschen ons 'n band bestaat. Anders had alleen het
zien van de getikte regels niet zoo'n diepe reactie kunnen opwekken. Indien wij
elkaar weer ontmoeten, zal je bemerken, hoe ik veranderd ben. Het is niet alleen
de leeftijd, al spreekt die ook 'n belangrijk woord mee, maar ik geloof dat de ziekten
en de pijnen die ik - bijna zonder onderbreking - onderga, weer 'n “gouffre” in mij
toegankelijk hebben gemaakt, waaruit de werken zijn gekomen, die ik in 1960 nog
heb kunnen maken. Telkens en telkens vraag ik me af: wanneer kan je weer
beginnen? Ik heb 'n serie werken in m'n hoofd, die ik moet, moet uitvoeren. Het is
uitgesloten dat ik blijven kan waar ik nu bijna vijf [jaar] ben: 50 traptreden vier of
vijfmaal per dag, dat breekt m'n hart. Ergens, zooals jij had, met lift of - à la
campagne. Ik weet dat ik op 't punt sta iets blijvends, iets belangrijks te maken - en
dat moet er uit. Wat er daarna gebeurt, is minder belangrijk; er is 'n tijd van komen
en er is 'n tijd van gaan.’
In dezelfde afgrond, van waaruit Henri Michaux schrijft [‘Connaissance par les
gouffres’] zou Marcel Polak zijn leven beeindigen; het werk dat hij wilde beginnen
en afmaken bleef ongemaakt, bestaat niet. Hij zou het ziekenhuis niet meer verlaten.
Vendredi [21 April 1961]:
‘[...] Ik las het artikel van Donner, [over Mulisch, in Podium, S.V.] die zijn Heidegger
goed kent [Mulisch ook? Ik ben niet zoo zeker] en zijn Freud ook [ik geloof op de
lagere school in hun opstellen schrijven de kinders al van castratiecomplexen en
moedersymbolen]. Dat alles heeft me ontzettend nieuwsgierig gemaakt - naar 't
werk-zelf, het eenige dat per slot van rekening telt. Interpretaties: dertien in 'n dozijn,
et encore! [...]
Een vriend stuurt me 'n boek, dat ik niet kende, al van voor de oorlog is en zeer
geroemd wordt: [René] Daumal - La grande Beuverie. Het is geloof ik 'n beetje
occultistisch, maar ik ben nieuwsgierig. Je weet wel, je grijpt met plezier naar 'n
nieuw werk van 'n geapprecieerd dichter of schrijver, maar van 'n on-
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bekende, waarvan vrienden zeggen “moet je beslist lezen” maakt me altijd ontzettend
nieuwsgierig. Zoo Daumal, zoo Mulisch. [...] O ja, wie zijn die twee knapen die op
't omslag van Podium staan? [...] Marcel.’
Lundi le 5.6.61:
‘Mijn poot gaat niet vooruit; de injecties in de beenslagader hebben nog niet
plaatsgevonden; ze zijn bang, wat de gevolgen kunnen zijn: nieuwe infarctus
[hartadertrombose] of enorme hématomes [bloeduitstorting van de ader die zich
niet sluit]. Merde; de pijn 24 uur op 24 uur, ik slaap 2 à 3 uur per nacht. En wat me
kapot maakt: ik ben hier misschien nog 2 à 3 maanden! Ik heb vrienden gevraagd
me rotzooi van thuis te brengen, dat ik 'n beetje werken kan. Als dat lukt, met 'n
poot waarop je niet staan kan en de pijn. Enfin. [...]
Ik lees op 't oogenblik 'n biografie van Stefan George en kom natuurlijk de naam
van Albert Verwey tegen. Wordt die nog gelezen? En leest men Boutens nog?
wiegele wiegele wijne? Ik heb geen idee hoe de oudere generaties zich houden
onder de knaging van de tijd: Adama Scheltema, Bloem, Leopold, Henr. Roland
Holst, Karel v.d. Woestijne, Rol. Holst, Greshoff, Slau, Marsman enz. Geef me 'n
idee, wil je? En Bruning en de overigen van de Utrechtsche groep? [...]
Een goed boek, ofschoon aanvechtbaar, is 't boek van Butor over Baudelaire. Ik
heb juist 'n zeer interessante studie ten einde gelezen: Suz. Bernard: Le Poème en
Prose en France depuis Baudelaire jusqu'à nos jours. Ze heeft 25 jaar aan dit boek
gewerkt en is nu prof. aan de Univ. van Grenoble. Maar haar inleiding tot Rimbaud,
uitgegeven door Garnier, wordt zóó geweldig beoordeeld, dat ze weldra aan de
Sorbonne zal komen. Yves Bonnefoy heeft zoojuist bij Le Seuil een monografie van
Rimbaud gepubliceerd, die zeer goede critieken kreeg. [...]
En mag ik je aandacht vestigen op 'n roman: Ollier - Le maintien de l'ordre. [...]
Enfin, ik ben geen écrivain en ik kan lezen wat ik wil: het is de qualiteit die telt en
niet de nationaliteit, wat? Ik vind Intruder in the Dust van Faulkner meer waard dan
'n hoop beroemde Fransche romans, en ik vind, om in onze tijd te blij-
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ven, Valéry 'n diepte, 'n rijkdom van gedachten hebben, die ik alleen bij Rilke
terugvind.
Je zult 't met me eens zijn, dat de invloed op de Nederl. letterkunde na '80
hoofdzakelijk Duitsch was. Bon. Maar Rilke had nooit 'n groote invloed noch
Hofmannsthal, Lichtenberg, Trakl, Heym. Het waren bijna altijd tweederangsfiguren
[Marsman - Stramm, later Neisse, Gossaert - Schröder, Hendrik de Vries Wolfenstein enz.] die de invloed uitoefenden. Ik vraag me af of dat altijd zoo is;
misschien wel omdat de “grooten” te groot zijn, onnavolgbaar. [...]
Weet je welke indruk 't [drie nummers van Taboe, S.V.] op me maakt? Provinciaal.
St. Germ.d.Pr. nog es dunnetjes over, aangelengd import-Amerikanisme. Ken je
“Kamertjeszonde” van Herm. Heyermans. Lees dat. Zoolang de wereld bestaat [om
zoo te zeggen] hebben jongelui samengeleefd zonder boterbriefje. En of er nu 'n
wals of 'n cake-walk uit de trompetgrammofoon of 'n soort jazz uit de pickup knalt,
't is 't zelfde. Wat is 't nieuwe?’
Lundi [juni '61 ]:
‘Ik ben je dankbaar voor je aperçu van wat gelezen wordt; ik zie dat de dichters
van mijn jeugd zich toch handhaven [Rol. Holst, Bloem], maar Marsman kan ik niet
meer lezen, het spijt me, te weinig bloed, te veel [Duitsche, aangepaste] vorm, die
vorm zonder veel inhoud blijft. Hij had niet zooveel te zeggen, geloof ik, achteraf
gezien; een vorm, die hij uit D'land had gehaald, omdat tijdens de inflatie het zoo
gemakkelijk was naar D'land te reizen. Van de groote Fransche, Engelsche en
Amerik. auteurs van zijn tijd [Eliot, Yeats, Blunden, Proust, Gide, Valéry] geen spoor,
maar geen spoor. Nijhoff is zeer Nederlandsch, zuiver en oprecht; 'n andere zaak
is of hij ons, jou en mij, ontroert, behalve door de puurheid van zijn poëtische vorm.
Natuurlijk, zei ik onlangs tegen mezelf, bestaat 'n kunst hoofdzakelijk... uit zijn
verleden; het heden, hoe interessant ook voor óns, les contemporains, is slechts 'n
dun toevoegsel aan het groote dikke stuk “verleden”. Daarom zijn we wel gedwongen
van 't verleden kennis te nemen. En dan is er nog iets met die “contemporanité” ['n
woord dat ik zelf gemaakt heb, 't bestaat niet in
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't Fransch]. Er is de “gelijktijdigheid” van onze leeraren, die ons die op school
inpompen, dan die van onze intellectuele jeugd [laten we zeggen van 17 tot 27] en
dan die van onze rijpheid [30- 45?]. En dan, de meesten van ons, willen niets nieuws
meer, ze herlezen en verdiepen. [...]
Je ziet hoe mijn ziekte me in de literatuur geworpen heeft; ik kan hier niet werken,
ik heb 't geprobeerd, 't gaat niet. Ik lees 14 à 15 uur per dag! [...]
Zoo, dat waren Mulisch en zijn schaker-buurman; die Donner heeft 'n fijn gezicht:
ironisch, mais gentil, plein d'intérêt pour l'autre, très gentil. De andere heeft, schijnt
't me, 'n masker van nietszeggendheid, zelfs onbenulligheid [op de photo], maar
waar achter zich oneindig veel verbergt. [...]
Want 't heeft geen zin er doekjes om te winden: ik ben erg ziek en ik ben er zeker
van dat ze me toch 'n paar teenen moeten amputeeren, enz. Ik kan de 20 Meter
niet meer lopen, die me van de telefoon scheiden. Ik verrek letterlijk van de pijn en
bedwing ze met “calmants” in veel te groote mate. Ik weeg geen 80 kilo meer! [...]
[uit het Frans, S.V.] Ik heb zoo'n slechte nacht doorgebracht en ik lijd zulke
verschrikkelijke pijnen dat ik op het oogenblik niet verder kan.’
Lundi [juni '61]
[uit het Frans, S.V.]: ‘Wat mij betreft: er is geen verbetering; sinds men mij geen
locale anti-biotica meer toedient, stroomt de etter uit al mijn wonden. Ik lijd
verschrikkelijk, kan niet meer lopen. Ik zit de heele dag op de rand van mijn bed.
Merde. De verpleegsters, behalve de jonge, zijn verschrikkelijk van psychologie; de
zieken zijn vijanden die hen voor niets doen rennen, die altijd maar zeggen dat ze
pijn hebben, ze kunnen best hun injecties komen halen, het is uitsluitend maar
luiheid en gemeenheid dat ze bediend willen worden! De jonge verpleegsters zijn
nog niet geheel vervormd door hun beroep. Een zieke sterft snachts. De verpleegster:
het is maar goed dat hij snachts vertrok, ik heb genoeg werk! Ook de jongere zullen
er niet aan ontsnappen. [...] Mes bonnes amitiés. Marcel.
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Samedi, 17.6.61:
‘Jezus, wat 'n platte philosophie die Heidegger en Sartre in de wereld geschopt
hebben. Gelukkig luwt 't 'n beetje. De nieuwe school [R. Grillet, Sarraute, Butor en
nu ook Claude Mauriac, Claude Ollier, Claude Simon en tal van jongeren] schrijven
in de nieuwe stijl die ik, voor mezelf, de phenomenologische genoemd heb. Herinner
je nog, hoe ik je erop wees, eenige jaren geleden, dat dit 't belangrijkste was: een
nieuwe romanschool, los van 't existentialisme en van het mystische [Kafka, Joyce
enz.]. Beckett willen ze er ook bij indeelen, maar dat is volkomen onjuist volgens
mij. Beckett zet juist de lijn Kafka - d.i. Joodsche mystiek - Yeats - d.i. Iersche mystiek
- voort. Terwijl in Godot er nog de band [d.i. religieus gezegd de bond] is tusschen
Godot en zijn “élu”, in Krapp's last tape is ook dat er niet meer en Krapp blijft geledigd,
uitgebluscht achter in 'n ondergegane, zwartverbrande kosmos. Want het centrale
probleem van Beckett is dat van de verlossing, zooals dat van Kafka dat van de,
door het simpele feit van het menschzijn geëischte rechtmatige Eingliederung. Maar
ik verheug me erover, dat het Europa, i.c. weer Frankrijk is, waar iets nieuws ontstaan
is; wat jij destijds niet zag. Nog 'n paar maanden en de eerste Amerikaansche
navolgers van de nieuwe “school” komen met groot geschreeuw naar voren. Maar
ik geloof niet dat dit iets voor ze is; het is té intellectueel.
[...] Ik heb deze week door 'n vriend de Faux-Monnayeurs laten koopen; ik wil dat
nog es herlezen. In zekere zin een summum van de roman 1914-1925, of eigenlijk
van de nieuwe roman tegen die van de drie B's: Bordeaux, Barrès en Bourget. Gek
hè; de jongeren die nu beginnen te lezen of te schrijven, beginnen in 't jargon, 't
taalmilieu, de “voyeur” mentaliteit van de phenomenologische groep. En alles andere:
surrealisme, 'n belachelijke laatromantische om niet te zeggen romantieke beweging,
Valéry metaphysische klassieke verskunst, Cendrars, 'n romanticus die snottert
over 'n trein et la petite Jehanne de France, 'n heldenvereerer die bij Carlyle ter
schole is gegaan. Apollinaire, ik wed dat die binnenkort voor 't toppunt van
19e-eeuwsche romantiek, 'n late Musset, beschouwd zal worden! Het wentelrad
der gene-
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raties, waar de eene de andere [voorafgegane] met plezier om 't leven brengt! Je
zult 't beleven, Simon, dat ze Joyce als 'n late romanticus zullen uitlachen en in de
“ruisseau” zullen deponeeren [ik zoek 't hollandsche woord voor ruisseau, curb, het
modder-stroompje langs 't trottoir]. En als je verontwaardigd wordt, weet je meteen,
dat je “ouderwetsch” geworden bent.
Met mijn voeten gaat 't niet zoo goed. Ik heb ontzettende pijnen en sinds
Woensdag [visite van de professor] geen locale behandeling meer. Zoodat vandaag
bij de vernieuwing van 't verband, het ouwe met pus bedekt was. Het heeft letterlijk
gestroomd, maar lijkt nu minder te zijn geworden. De pijnen zijn verschrikkelijk.
Daarbij komt dat ik weer last van mijn hart heb, maar de hartspecialist hier, prof.
Kartun, laat me streng controleeren. De bloeddruk was gedaald van 13.5 tot 9.5 en
is nu weer 10.5. Morgen verder.
Zondagmorgen.
Sinds half zes vanmorgen ben ik wakker. Buiten ligt Clichy en de heuvel van
Montmartre in 'n grijsblauwe damp, de hemel witgrijsblauw maar zeer doorschijnend
erboven. Nu, 8.15 is het prachtig. Ik lig veel hooger [8e verdieping] dan de hoogste
huizen van Clichy en in de jonge zon heb ik 'n prachtig panorama voor me: de
huizenblokwitrozecrème waar de zon ze belicht, de schaduwen transparant blauw
roze, de heuvel die zich langs de horizon uitstrekt iets dieper blauwroze en de lucht
is lichtlichtblauw die tintelt in kleiner dan naaldpuntfijne priempjes. Op het eerste
plan 'n plantsoen, waarvan ik alleen de kronen van de warmgroene boomen zie.
Links de straatweg [avenue du Général de Gaulle] met enkele walgelijk-lelijke
banlieueblokken maar ook met een prachtig 8 verdiepingen hoog blok in de moderne
Fransche architectuur die de verlevendiging van de gevel in de ordening van loggia's
en balcons zoekt. Links, meer naar achteren naar de Montmartre-heuvel twee
monolytisch oprijzende H.L.M. gebouwen van naar schatting 18 verdiepingen,
vereenzaamd opstekend boven de normale 6 verdiepingen hooge huizenblokken.
Deze torengebouwen zijn strenge rechthoekige blokken, waar de gevels [er zijn
twee natuurlijk een aan de voor
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en een aan de achterkant je weet hoe de Franschen bouwen: het zijn bijna altijd
dubbelblokken] hun levendigheid verkrijgen door rythmisch aangebrachte witte
vlakken aan de balustraden van de loggia's. Daar achter weer, voor mij, van hier
uit gezien, vlak tegen de Montmartre-heuvel gelegen, lagere H.L.M. blokken in
lichtcrèmekleurige steen gebouwd, een lichte streep tegen de veel donkere Parijsche
oprijzende heuvel, waarin de tallooze huizen en huizenblokken allemaal hun
felverlichte zijde hebben. Vlak boven de horizon is de lucht nu roze gelig; vlak voor
me zie ik duidelijk afgeteekend tegen de lichte lichtlucht de koepel van de kerk
Saint-Augustin, je herinnert je 't kruispunt van de Bd. Haussmann en de Bd.
Malesherbes, 'n soort imitatie Byzantijnsche stijl. Maar ik mag de Bd. Malesherbes
daar graag en hooger op na de Avenue Monceau, de Place Malesherbes. Iets meer
naar rechts op de horizon geplaatst 'n lichtokerrozekleurige koepel: die van de
Invalides. Als ik me naar rechts buig, op de rand van m'n bed zittend, zie ik op de
top van de Montmartreheuvel de Sacré Coeur, donkerblauw tegen de zeer lichte
witblauwe horizonlucht silhouetteerend. [...]
Al die ex-poëtische anecdoten, partikulen van 'n gecompliceerd, chaotisch leven
[en, op uitzonderingen na, is niet ieders leven chaotisch? behalve voor de lui: “die
al dertien jaar bij pilaar acht op de beurs staan”] leveren geen dieper inzicht op de
dichter die Rimbaud was. Toen hij schreef was hij 'n ander. Hij zegt 't zelf in zijn
Lettre du Voyant: “Je est un autre.” De bekentenis dat het scheppende ik
“ongescheiden onderscheiden” [zooals Bolland zei] is van het van zichzelfbewuste
ik zoo en zoo ik. Of dit objectief zoo is, betwijfel ik; ik zie dat als 'n [mogelijk] spel
van de retrospectieve zijde van ons reflecteerend denken. [...]
Het is nu 9 uur. Als je de verandering van de belichting van het landschap voor
me zag. Het roze is bijna verdwenen, alles is blauwig, bruinigblauw in de schaduwen,
roomig-blauw in de verlichte huiszijden, de lucht boven de horizonheuvel is geliger,
zeer witgelig. 's Avonds als de zon aan de andere kant staat, is de heuvel prachtig
verlicht; als 'n briljant met tienduizenden facet-
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ten. Je moest 't es zien!
Een mijner vrienden, Jean Pourtal de Ladevèze zendt mij 'n typescript van zijn
rede, eenige weken geleden, aan 't graf van Vigny. Hier heb je nu een van de
redenen, waarom ik dit prachtige volk bewonder: Pourtal is zeker geen groot dichter,
hij poseert ook nooit als zoodanig. Maar in zijn rede vindt hij de toon, de prachtige
taal om Vigny te herdenken en te eeren. Met 'n eenvoud, die ontroert, roept hij de
figuur van Vigny voor oogen: poète métaphysique et homme de noblesse. [niet
homme noble, dat is 'n kwestie van geboorte, maar “de noblesse”, dat hangt van 't
karakter af]. Pourtals taal, juist dat beetje precieus dat te verdragen is, omringt de
vereerde figuur met 'n andere adel, die van de Fransche taal. [...]
Hier in dit hospitaal waar allerhand soorten van menschen door ziekten
samengeworpen zijn, vind ik zoo dikwijls 'n innerlijke beschaving die zich in een
nobele taal uit, dat mij de adem stokt. En denk niet, dat het de doktoren of
professoren zijn. Nee, het zijn arbeiders of employés of garçons of femmes de salle
[werkvrouwen zooals dat in het Nederlandsch heet]. Ze drukken zich uit op 'n wijze,
geheel natuurlijk, want wat hebben [ze] voor school gehad [nu is 't anders verplichte
schooltijd tot 16 jaar]. Daaraan heb ik begrepen, dat niet alleen het karakter van 'n
volk 'n taal vormt, maar dat, omgekeerd, de taal ook de menschen vormt, 'n karakter
geeft. Mijn vriend Pourtal is niet achttiende-eeuwsch, lichtelijk decadent,
modieus-vrouwelijk-verfijnd; hij is puur zeventiende-eeuwsch; zijn taal is precieus,
zooals Racine en Lafontaine [Adonis] precieus waren; kort en abrupt in conclusies,
zooals je dat bij Pascal vindt, hoffelijk zonder hoofsch te zijn, die 'n werkvrouw
beschouwt en behandelt als 'n dame en 'n hertogin... als 'n hertogin. De
Nederlandsche beschaving is 'n burgerbeschaving; het ontbreken van 'n aristocratie
en, veel belangrijker nog, van 'n adel [noblesse wil ik zeggen] heeft veel
ontwikkelingsmogelijkheden van de Nederlandsche taal en beschaving doen
verdorren. Het zal je wel eens zijn opgevallen, zooals mij vroeger, hoe gaarne de
burger [de kleine, de middenstandsche of de groot-burger, om 't even] de spot drijft
met hen, die
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zich, par nature, zorgvuldig, maar vrij, uitdrukken. Uitdrukkingen als: spreek je moers
taal, doe niet zoo dik, blijf met je voeten op de vloer, hoor die es enz. hoor je honderd
keer per dag. [...]
Voor de volgende week heb ik mij voorgenomen... een geschiedenis van Frankrijk
te lezen, indien mogelijk die van Marc Bloch in 2 deelen, als ze die hebben. Het is
'n samenvatting van zijn 14 of 15 deelige uitgave. Hij werd door de Duitschers
doodgeschoten; Jood. Als die er niet is, die van Bainville, maar hij was royalist,
zoodat met de Fransche revolutie je beter kan ophouden. Tegelijkertijd heb ik me
'n grammaire besteld, een van de meest uitgebreide die bestaat, en 'n speciale
studie over... de subjonctif. Die wil ik vóór mijn dood heelemaal onder de knie
hebben!! [...]
Vigny schrijft bijna zoo als 'n modern schrijver, maar vergelijk Bilderdijk es met 'n
hedendaagsch schrijver! Nederduitsch zag ik nog veel gedrukt, toen ik kind was. Ik
moet zeggen, nu ik er zoo over nadenk, toen ik jong was, het alledaagsche leven
was zéér dat van 'n Duitsche hoofdstad van 'n klein vorstendom [niet het
economisch-financieele en scheepvaart-leven]. Op Zondagnamiddag, geloof ik,
maakte het garnizoen, want Amsterdam had 'n garnizoen, met de muziek voorop
'n toer door de stad. [...] De zon is in m'n kamer, mijn voet en mijn been doen erg
zeer. Buiten is prachtige zonneschijn, wat dunne wolken drijven langs de witblauwe
lichte lucht. God is in his heaven, all is well with the world. Marcel.
30 Juli 1961:
Eerst mijn toestand. Die is slechter geworden. Ik wil niet in détails treden, dat gaat
te ver en irriteert je misschien ook. In ieder geval in het gunstigste geval kom ik er
van af met de amputatie van de helft van mijn linkervoet; in het ergere geval van de
voet; in het ergste tot in het midden of juist onder de kuit. [...]
De professor komt morgen over 8 dagen terug en daarmee ben ik blij, want hij
weet me 'n hart onder de riem te steken. Maar ik denk dat de beslissing wat er gaat
gebeuren einde Augustus zal vallen en dan is het nog slechts 'n kwestie van 2 à 3
maanden en sta ik weer buiten. Ik weeg nu [met twee volleedige benen] 75
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kg. Ik wil [nog steeds met 2 beenen] nog 10 kilo verliezen; dat vereenvoudigt veel
als ik magerder geworden ben, ik bedoel op mijn gewicht in verband met mijn lengte.
Door 'n bepaald geneesmiddel is mijn getal aan roode bloedlichamen terug gegaan
tot 3.200.000. Normaal is tusschen 4.500.000 en 5.000.000. Maar dat is alweer wat
beter. Het landschap voor mijn hooge venster blijft boeiend, ik heb 'r 'n paar
teekeningen van gemaakt en ik kijk er nog altijd net zoo geboeid naar als de eerste
dag. De heele voorstad ligt aan mijn voeten [ik ben zeker 20 M. hooger dan 't hoogste
punt van Clichy] en de horizon is de heuvel van Montmartre waarop de helling geheel
bezet is met huizenblokken. [...]
Tot ziens, zei ik, maar ik ben er niet zoo zeker van. Het allerbeste, Marcel.
Beaujon, maandag 7 augustus 1961:
[...] alles ging zoo goed, de tentoonstelling heeft veel geld ingebracht en nu ben
ik al bijna 5 maanden hier en zeker nog 3 à 4 maanden. Het heeft me weer
geruïneerd. [...]
Gelukkig is mijn professor van vacantie terug en als hij me raadt de amputatie te
laten doen, twijfel ik geen moment. De pijnen zijn zóó vreeselijk, zoo
demoraliseerend, dat het beter is de rest van mijn leven op 1½ poot door te brengen.
[...]
Ik heb de brief onderbroken voor 't déjeuner: alles zonder zout, zonder vet of olie:
bloemkool met 'n escalope de veau, salade verte [avec huile amaigrissante], yaourt,
kleine peer, 2 biscottes sans sel. Met 'n ampoule polyvitamines en ultra-levure [gist].
Vanavond nog es 't zelfde! Resultaat bij de weging gisteren: 73½ kg., dus nog 8½
kg te verliezen en ik ben er [bij 1.68 grootte]. [...]
Al de tijd dat ik schrijf, doet mijn linkervoet 'n helsche pijn, ónmogelijk er aan
voorbij te komen; de pijn doordringt me heelemaal. Ik ben nerveus zooals ik nooit
was, af en toe schokten mijn beenen wild, maar van zichzelf. Afgrijselijk die
voortdurende aandacht voor 'n lichaamsdeel; er naast bestaat niets anders: mijn
voet, mijn been. [...] je Marcel.
Beaujon maandag 4 september 1961:
[...] Mijn ziekte evolueert zeer, zeer langzaam naar verbetering.
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Er is 'n werkelijke stabiliseering, de pijnen zijn verschrikkelijk, dag en nacht. Maar
de professor is zeker mij te kunnen genezen zonder al te veel te amputeeren,
waarschijnlijk alleen de helft van 3 teenen of 2 teenen en de helft van een derde;
maar dat alles is nog moeilijk te zien. Ze prediken me allemaal “geduld”; merde, na
5 maanden? Hoe lang gaat dat nog duren? Voor het einde van 't jaar wil ik hier weg
zijn en aan 't werk.
woensdag [...]
Mijn hoofd tolt 'n beetje; deze week gaan m'n teenen er af. Veel pijn, ontzettend
veel pijn, veel onrust over mijn toekomst.
Beaujon, jeudi [...]
Treurig was deze dag. De chirurgien-chef Natali, un as, die ik reeds kende, heeft
alles bekeken en de radio's gezien. Ze waren zes! De professor kwam later bij me.
Natali wil 't linkerbeen amputeeren tot aan de helft van de dij. “Goejemorge” zeggen
ze in Amsterdam; hier: merde. De professor is 't niet [of nog niet] er mee eens. Vanaf
morgen krijg ik iedere morgen 'n infiltratie in 't linkerbeen [ingespoten bij de lies waar
'n groote ader naar beneden gaat] en dat moet het been en de voet geheel gevoelloos
maken en me in slaap brengen. Dan gaat de prof. alles wat dood en ziek is aan de
voet wegknippen tot alleen gezond weefsel overblijft. En, zegt-ie, dat gaat genezen.
Maar de slechte zuurstoftoevoer blijft bestaan, zoodat herhaling niet uitgesloten is,
zeg ik. Enfin, ik zie wel morgen of ik 't kan verdragen, anders laat ik Natali zijn gang
gaan. Het rechterbeen gaat nog, al is 't verre van mooi. Na de knipperij schrijf ik
nog 'n woordje bij, als ik kan. Voor 't oogenblik ben ik te nerveus om door te gaan.
M.
Beaujon donderdagmorgen 17.9.61:
Beste Simon, ik schrijf je vanmorgen in een gemoedsstemming van wanhoop,
verminderde physieke en moreele weerstand, die jij moeilijk zult kunnen begrijpen.
Ik ben nu zes maanden hier en de dagelijksche eenzaamheid weegt zóó zwaar op
me, dat ik mij met alle kracht moet beheerschen om niet de hand aan mezelf te
slaan. De ononderbroken pijn, de heel of half slapelooze nachten, de kwaal van
een blijkbaar eeuwig oedème in mijn beenen, vooral in het linkerbeen en de constante
spierpijnen die dat door

Randstad 4-6

93
de zwelling meebrengt, dit alles maakt me radeloos en ontspoord.
Woensdag heeft de professor 2/3 van de tweede teen van mijn linkervoet
weggenomen en nu knipt hij, iederen dag 'n beetje, de doode of geïnfecteerde huid
weg; woensdag komt de chef-chirurgien van het hospitaal mijn voet bekijken. Ik
vrees werkelijk, dat dit keer besloten zal worden, mijn been tot aan de knie te
amputeeren. Langzamerhand is het vraagstuk niet alleen, hoe te genezen maar
[voor mij] hoe in het leven terug te keren. Deze opsluiting van 6 maanden met visite
van een of twee verpleegsters [voor injecties] en van de professor, maakt me
langzaam maar zeker gek. Als het nog bij je thuis is, in je vertrouwde omgeving,
met je je weldoende oriënteeringsmogelijkheid [ik bedoel, zelfs met gesloten oogen
weet je waar je bent en waar alles is], dan is 't nog uit te houden, schijnt mij; maar
hier tusschen metalen bed, metalen tafel, metalen nachtkastje en metalen stoel,
met lichtblauw en crème geschilderde 4.50 meter hooge wanden, is het 'n hel.
Telkens en telkens weer gaan mijn gedachten terug naar mijn jeugd. Nu ik dat
woord jeugd neerschrijf, krijg ik 'n huilkramp; zenuwen. Ja mijn jeugd en ik bedoel
niet mijn prille jeugd, maar zoo van tien, twaalf jaar af. En met dat, denk ik aan al
de leden van onze familie, alle of bijna allemaal dood; eenige hadden 'n natuurlijke
dood. Een oom had 'n maagbloeding en in die tijd waren bloedtransfusies onbekend;
een andere oom aan tuberculose, 53 jaar, zijn beide kinderen, mijn neef Sal, twee
jaar ouder dan ik en mijn nicht met haar drie kinderen en echtgenooten in de Duitsche
gaskamers gedood; mijn beide grootouders van moeders zijde, gro-pa 94 jaar,
gro-moe 90, ze liggen op Muiderberg. Mijn grootmoeder van vaders zijde is gestorven
in de eerste jaren van de jaren twintig, 86 jaar oud. Maar de anderen waren wel en
floreerden alle getrouwd, kinderen.
Er waren met zoo'n groote familie veel familiefeestjes, de groote in de feestzaal
van Parkzicht [nu Parkhotel geloof ik]. En zoo verbindt zich bijna ieder stadsdeel
met iets uit mijn leven. In die buurt was ik op de lagere school, dáár woonde 'n oom,
daar had
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'n neef 'n winkelzaak, daar had mijn vader zijn kantoor.
O, Amsterdam van voor vijftig jaar! Het was zoo veel kleiner, zooveel intiemer,
men kende zooveel meer menschen. Als jongen van tien, twaalf jaar, op
Zaterdagmiddag, maakte ik met Sal en nog 'n paar vrienden 'n wandeling “buiten
de stad”. Bij voorbeeld, naar de Watergraafsmeer tot aan de Kruislaan. Daar, in 'n
melkhuis, dronken we, in de tuin, 'n glas melk of limonade of fosco en gingen dan
de Kruislaan in in 't gras liggen. Of naar de Watertoren aan de Amsteldijk, toen ver
buiten de stad of dé grote wandeling van de jongens van mijn tijd: naar 't Kalfje, de
Kalfjeslaan, de Amstelveense weg en dan terug naar huis; maar dan vertrok je 's
morgens vroeg, op Zondag.
Als mijn ouders niet naar 't buitenland gingen in de vacanties [de Rijn-reis, Berlijn,
Parijs, de Normandische kust, Brussel], dan gingen we naar Scheveningen, waar
we 'n huisje of villa gehuurd hadden en het dienstmeisje meeging. Ieder weekeinde
waren er gasten. Ik herinner me, aan 't strand [met de oude pier] was 'n meneer
aan 't schilderen en met mijn schop aan 't graven, schilderde hij mij op zijn doekje.
In die tijd, in de zomer, droeg je 'n matrozenpak uit katoen, kort broekje tot aan de
knieën, 'n soort hes, net als de matrozen en 'n groote blauwe witomrande
matrozenkraag en, toppunt van chique: 'n fluit aan 'n gevlochten wit koord. In de
winter droegen we, behalve korte broek en flanellen bloes, vooral Norfolk-pakjes,
van Nieuw Engeland op 't Koningsplein, 'n mode die volkomen eruit geraakt is,
behalve in Engeland denk ik. En altijd hooge schoenen, lage waren onbekend en
zijn eerst in de jaren twintig definitief doorgedrongen uit de Vereenigde Staten.
Was het niet Beets die dichtte van die zalige jongenstijd toen de kiel, ik weet niet
meer wat, om onze leden deed.
Misschien, wie weet, tusschen de rommeluitstallingen op 't Waterlooplein en
Nieuwmarkt liggen albums met familiefoto's, van mijn familie misschien? Met de
foto's van mijn ouders als jonge menschen, van 25, 28 jaar? Met mij erop en mijn
broer Simon in mooie Norfolk-pakjes? 'n Mooi verleden ligt begraven onder de jaren
die voorbijtrokken. Ik herinner me, visueel, dat ik
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es over de schouder van mijn vader keek, die aan de tafel in de huiskamer zat en
de krant las, het Handelsblad natuurlijk, het lijfblad der liberale Joden, en ik weet
nog ongeveer de datum: Mei 1909. Als de dag van gisteren herinner ik me dat ik
vrij van school kreeg: er was 'n prinses geboren, 1909.
In het jaar 1912 waren mijn ouders weer in Frankrijk [zonder paspoort, zonder
eenig papier] en mijn broer en ik in 'n kinderkolonie in Ginneken bij Breda. De mooie
mastbossen zie ik nog voor me, de enorme villa waar we ondergebracht waren, de
eetzaal, de remonstranties die ik aan Simon deed [twee jaar jonger dan ik] die
alsmaar huilde en om moeder riep.
O zalige zalige tijd!
In 1914 waren we voor de zomer in Zeist, dwz 5 à 6 jaar voor de Zeistenaar
Marsman begon te publiceeren en ik zou je nog de plaats kunnen wijzen waar we
gingen kijken naar de aankondigingen van de mobilisatie: “Hare Majesteit de Koningin
gelast de mobilisatie van leger en vloot. 's Gravenhage, 1 Augustus 1914 enz.” [...]
Het is ontmoedigend hoe alles op elkaar gaat lijken. In mijn jongenstijd was Den
Haag héél anders dan nu, 'n voornaam aristocratisch dorp van groote afmetingen
en, voor Amsterdammers iets ongelooflijks, de huizen waren er wit geschilderd over
de baksteen heen!
Het was in die jaren dat ik serieus begon te teekenen: in het Rijksmuseum, in de
gipsafdeeling. En dat gedurende jaren; ik denk dat ik begon zoo in 1914, toen ik
twaalf jaar oud was.
Toen ik twaalf jaar oud was... en nu in November 59! Geen onbekommerd den
dag leven die je leeft, maar bestormd door pijnen, angsten, verlangens en veel, veel
verdriet om alles dat was en niet meer is. Om alle menschen die ik gekend heb
vooral, om mijn ouders, mijn broer Simon... Mijn ouders, Joseph en Aleida, waren
hun voornamen. O, ze waren engelen van goedheid voor ons; waar ze 't geduld
vandaan gehaald hebben voor ons lastige, drukke kinderen, is me 'n raadsel. Er
gaat geen dag voorbij of ik denk aan ze in 'n nimmer verflauwende liefde. Ik heb
helaas geen foto's van ze, maar ik hoef mijn oogen maar te sluiten om hun
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lieve gezichten voor me te zien zooals ze in de jaren 20 en 30 waren. Simon was
'n vreemde jongen later met wie ik weinig contact had: hij was 'n echte man van
handel en industrie; maar goeje broers zijn we altijd gebleven. Da's alles voor
vandaag, Simon, misschien schrijf ik nog wat aan, vandaag of morgen. Je verdrietige
Marcel.
Zondagmiddag 15h30
Mijn ouders, mijn ouders, mijn goeje, geestige, ontwikkelde vader, sprak vier talen
vloeiend [behalve Nederlandsch] en wist zich verstaanbaar te maken in twee andere.
Hoe goed was hij voor ons, jongens. Nooit 'n cadeau aan de een zonder een cadeau
aan de ander, de een een fiets, de ander 'n fiets, de een 'n cigarettenkoker, de
andere ook enz. Altijd vroolijk, altijd de zonnige zijde opzoekend. Tot ze 'm in 1942
zijn komen halen met mijn zachte lieve moeder.
Nooit 'n hard woord, 'n schat van teederheid, 'n volmaakt huwelijk met m'n vader,
hoe ouder ze werden, hoe meer ze naar elkaar toegroeiden. Tot ze weggehaald
werden om in 'n Poolsche gaskelder vermoord te worden. Hoe is het in hemelsnaam
mogelijk geweest? In Londen, in Washington waren ze op de hoogte. Waarom geen
groote stadsbombardementen om er 'n end aan te maken? Ze hebben Dresden
vernield voor niets.
Als ze in 1941 of 1942 Hamburg of Berlijn op dezelfde wijze getracteerd hadden
was 't uit geweest. Zeventig jaar waren ze en uit oude en sterke geslachten.
O lieve moeder, lieve vader, nooit vergeet ik jullie. Jullie goeje mooie gezichten
heb ik steeds voor me, ik spreek met jullie, want ik heb jullie nog steeds lief met
dezelfde liefde van vroeger, toen we samen uit gingen of ik 's middags voor 't
koffieuurtje gebakjes ging halen of ze, moeder, meenam naar Ledeboer op 't
Leidscheplein in 't gebouw Hirsch of in die lunchroom Kalverstraat-Spui, waar vader
dan later van kantoor erbij kwam om wat te drinken en, een van zijn meest
geapprecieerde dingen, 'n nierenbroodje at. Als moeder dan zei, dat ze voor 's
avonds nierenbroodjes als hors d'oeuvre had, lachte vader gul: “Van iets goeds kan
je nooit te veel hebben.”
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Vader leerde me billiard spelen, in 't café van 't Paleis voor Volksvlijt, dat jij, Simon,
nooit gekend hebt, maar waar in de twintiger jaren de eerste neger-revue, uit New
York geïmporteerd, vertoond werd. Tijdens de pauzes bleef de drum doorhameren.
De opening van Tuschinski, overal waren ze bij.
Het leven was 'n paradijs met jullie, vader en moedertje, zelfs in de moeilijke
crisisjaren omdat jullie je konden aanpassen en geluk en plezier uit alles wisten te
putten. Ik herinner me, hoe vader soms urenlang met mijn broer kon lachen en
vertellen tijdens Simons militaire dienst [ik was vrij geloot], hoe vader ieder boeide
met de verhalen uit zijn “schutters”-tijd, tijdens de spoorwegstaking 1902 of 1903.
Vader had Simon geplaatst als leerling op de inkoopafdeeling van Gerzon [die
vrienden van hem waren, vooral Leon] en zijn genoegdoening hoe mijn broer
langzaam carrière maakte en voor den oorlog onder-directeur van een der grootste
Twentsche textielfabrieken was geworden. Oorlog, mobilisatie [hij behoorde tot de
verdedigingsgroep van de état-major en we wisten dus niet waar hij was, want de
plaats waar de E.M. was, was geheim]. Ook weggevoerd, onze Simon, zijn vrouw
ook; dood, dood, alles dood. In 1933 was ik getrouwd, 31 jaar oud of eigenlijk 30½
[het was de 26e Juni] maar over mijn huwelijk, mijn eerste en mijn dochtertje Lydia
Frédérique spreek ik es 'n ander keer, de keel is me nu te dichtgesnoerd door de
emotie. [...]
Het leven is geen lolletje meer. Hoe kan ik nog ooit dat oude levensgenot
terugvinden dat ik onder zware omstandigheden nooit verloor? Je M.
Beaujon, Donderdagavond [28 September 1961]:
[...] De tweede teen is geamputeerd en morgen knippen ze verder. De prof is naar
[onleesbaar, S.V.], uitgenoodigd voor conférences sur le diabète; hij houdt ze in 't
Engelsch! En dat midden in de behandeling! Zijn assistent gaat verder, maar 't is
niet 't zelfde. Sinds 4 uur vanmiddag krepeer ik van de pijn in voet en been,
verschrikkelijk, Simon. Als ze mijn been moeten afzetten, kan 't alleen met locale
verdooving wegens mijn hart! Ik ken dat nu, locale verdooving, je voelt niets en je
voelt alles op 'n stompe
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wijze en 2 uur later zit je al in de volle pijnen! En wij ongeloovigen hebben alleen
maar onszelf om op te steunen! [...]
Heb ik je gezegd dat ik voor 'n paar maanden Rimbaud, Saison en Enfer, in éd.
orig. heb gekocht? Duur, maar 'n schoon bezit. Wacht, ik zal 'n bepaling aan mijn
testament toevoegen dat jij 't krijgt. Maar voorzichtig ermee, Simon, als ik er niet
meer ben. Gebeurt morgen. De boeken hebben me 't beetje gezondheid gegeven
dat ik nog heb. Terwijl ik schrijf doet mijn heele linkerbeen pijn, maar vooral de
groote teen en de twee teen en die er niet meer zijn! [...] Je Marcel.
Beaujon, Vrijdag 10 November 1902 = 1961:
Beste Simonvriend, ik schrijf je op dezen grijze miezerige herfstdag, wel de meest
trieste verjaardag die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. 59 vandaag en treden
het 60ste binnen, dat zich niet mooier laat aanzien dan het verstrekene. 59. Het
gaat godverdomme zoo vlug... Mijn linkervoet en been gaan niet beter en ik denk
dat de teruggekeerde professor me aan een chirurgie-afdeeling zal geven om mijn
linkerbeen tot aan de helft van het dijbeen te laten afzetten. Het rechter is ook niet
in orde, maar ik denk het vraagt om adaequate behandeling. De professor zegt:
“Als het linkerbeen er af is, gaat het andere ook beter”. Maar er is nog niets besloten,
al denk ik dat de volgende week het zware woord zal vallen. De prof laat al alle
bloedonderzoek doen die noodig is plus hartcardiogram, want de infarctus is een
complicatie. [...]
Die foto van Carmiggelt is interessant. Wat 'n uitdrukking: 'n mengsel van angst,
melancholie, de mond gereed om nuttelooze lieve geruststellende dingen te zeggen.
Hij vindt alles veel triester dan hij wil toegeven, wat al blijkt uit dat herhaalde terug
komen op zijn arme broer. Ik denk dat hij ook voelt hoe het leven als droog zand
door je vingers glijdt. [...]
Maar genoeg over literatuur. Het is het leven dat telt en dat in je en aan je verglijdt
en je met litteekens en wonden bedekt achterlaat. Kijk nou Carmiggelts gezicht aan.
Hij is 'n soort Hollandsche Léon-Paul Fargue [vraag 'm es of hij die kent], de man
die in de Engelsche klas van Mallarmé zat! En triest, verlamd
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vanaf de heup nog 'n paar jaar vegeteerde in zijn flatje place Duroc [boven het
hoekcafé om de Boulevard de Montparnasse, de François Coppée], nu place
Léon-Paul Fargue. Ik las ergens iets over zijn weduwe Cheriane Fargue; ze schildert.
Hij was ook zoo vol van die weemoed des levens... [...] Na 2 jaar zoeken heb ik
Fargue's Piéton de Paris gevonden, de 1ste uitg. natuurlijk; een van de 60 op alfa.
Ik heb 't laten binden in half-mauve chagrin poli. [...]
'n Oordeel van Appel heeft meer waarde, want spontaner, dan het voorzichtige
borduurwerk van Corneille. Aan al zijn proza hangt de lucht van 'n verrookt café,
waar een van die X-ste rangsch kunstcritici tusschen 10 en 12 uur college geven.
Corneille est un de ces étudiants assidus de ces “maîtres”. Hij maakt me misselijk
met de te litteraire titels die hij aan zijn doeken geeft, het gebrek aan phantasie,
enfin, voor mij is hij achteruitgegaan; maar wat komt 't er op aan? 't Is 'n beste
jongen, erg vriendelijk, zeer belezen. We zien elkaar 'n paar maal per jaar. Appel,
ondanks de beperktheid van uitdrukkingsmogelijkheid [in woorden, wil ik zeggen]
geeft blijk van veel gevoel en 'n scherp begrip van hoe de zaken zijn [“vroeger 'n
reis, nu 'n spel” zei hij over Picasso] en dat is meer waard dan kunstnijverheids-proza.
Zijn “ik modder maar 'n beetje” als hij over zijn werk spreekt, is uiterst sympathiek
en de knul past op zijn werk als 'n kurk op 'n flesch of 'n vuist op 'n oog.
Tegen velen in heb ik 'm altijd verdedigd en zal 't altijd doen. De eerlijkheid van
zijn werk, zijn gulle geste in zijn techniek, het gemis aan literatuur in zijn uitspraken
maken hem tot een van de beminnenswaardigste schilders die ik ken. [...]
Volgend jaar, zoo God wil zeiden ze vroeger, 2 tentoonstellingen: één in Londen
[Molton Gallery] en een in Parijs. Er is 'n geziene galerie die zich zeer interesseert
en al 7 stuks heeft [waar bij elkaar gegraasd mag God weten] en wil met ander werk
'n expositie maken, terwijl Lacloche wil wachten tot ik genoeg in olie heb om 'n
gemengde [olie/collagegouache] expositie te maken. Dus: begin volgend jaar moet
ik die beenen/voetenzaak beëindigd hebben zoodat ik werken kan. En daarom ben
ik nu ook
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voor amputatie. Ze maken nu de noodige onderzoekingen [hart, suiker, ureum enz
enz] die zullen aangeven hoe de operatie doorgevoerd kan worden; bij voorbeeld
zal ik eerst transfusies bloed noodig hebben: ik heb maar 3.300.000 roode
bloedlichamen en dat mot 5.000.000 zijn. Ik was al op 2.500.000!! En ik heb 'n uiterst
zeldzaam soort bloed: B, rhesus négatif. Wat dat is weet ik niet.
Beste Simon, de dag is alweer ten einde en daarmee ben ik mijn zestigste jaar
ingetreden. Ik heb vandaag 'n besluit genomen: als ik weer in de werk- en leefwereld
terug kan komen met de opoffering van zelfs beide beenen, dan doe ik 't. Mijn werk
weer te kunnen vervolgen is 't risico duizendmaal waard. Als ik er onder bezwijk,
dan is dat beter dan dit ge vegeteer op de bedrand, kreunend, pijnstillende pillen
slikkend of infecties krijgend zonder 'n einde te zien. Et assister à son propre
pourissement. Jammer dat we zoover uit elkaar wonen: door je brieven ben je me
zeer na geworden. Marcel.
Wapenstilstandsdag [11 November] 1961:
Beste Simonvriend, Buiten mijn venster is alles gehuld in 'n lichte grijze mist die
alles omhult en vervaagt tot 'n vreemd levenloos landschap. Boven de heuvellijn
van het grijs-versmolten Parijs staat 'n onbewegelijk grijze lucht met links 'n
geelblanke vlek: zon, diep achter de mistbank.
De herfstmelancholie brengt mij er op, dat ik vergeten heb je hartelijk dank te
zeggen voor de toezending van 't artikel Van der Plas over Van Deyssel. Of schreef
ik er al over? Ik weet 't niet meer; komt er ook niet op aan. Die foto, de heer K.J.L.
Alberdinck Thijm wel aangekleed [1925, 1926?] op 'n bankje in de verregende Hout,
eenzaam, zonder gelaatsuitdrukking, neergezegen, storend [?], om gefotografeerd
te worden, welk 'n misère! Natuurlijk, Lodewijk van Deyssel stond - melodisch
psynoniem - op zijn boeken - maar hij had nooit opgehouden de heer K.J.L.A.Th.
te zijn en dat was zijn ongeluk, want, in tegenstelling tot het Londen van Henry
James, de letterkunde is in Nederland geen bezigheid voor welgestelde, wel gekleede
Heeren uit de Upper Middle Class zelfs uit de aristocratie. In pragmatiek plat-
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burgerlijk Nederland, is de letterkunde 'n beroep speciaal uitgeoefend door de lagere
middenstand en 'n figuur als Couperus, was 'n - voor Nederland - decadente
verschijning. Nee, 't waren schoolmeesters van alle soort, dominees, profs, dames
uit kleine [voor Holland groote] provincieplaatsen en later, steeds meer, uit het
proletariaat zich emancipeerende intellectueelen.
Maar KJLATh. was 'n voor zijn pleizier schrijvend heer; ik geloof dat tusschen de
laatste bundel Verzamelde Opstellen en Gedenkschriften [soldé] en Schetsen er
niets van hem verschenen is. De vorm die hij voor zijn werk koos, was niet de vorm
die het groote publiek wenscht en het lijkt mij [zonder zijn posthume werk te kennen]
qu'il manquait du souffle voor 'n groot werk, van begin tot einde uit één stuk [Thomas
Mann kon dat]. Toch, op den duur zal het werk van v. Deyssel interessant worden
als letterkundig-psychologisch voorbeeld der vereenzaming, van de onmacht niet
alleen om zich aan te passen, maar om 'n greep te doen om de nek van de
uitwendige wereld en het in 'n symboolvorm gemaakt uit eigen taal-materie [Henry
James, James Joyce, Proust, Gide, Mann] te gieten. Eerst moet het werk zijn
uitgegeven en gezien de langzaamheid der staatsuitgaven, zal ik 't niet meer zien.
Hoe zijn de Gedenkschriften, nieuwe uitgebreide uitgave? Leesbaar? En de groote
Rozelaar?
Wat ons natuurlijk ook duidelijk is, is dat hij 'n 19e-eeuwer was, net als bijna alle
groote kerels onder wier woord of verf of muziekkracht ik geboren werd, opgroeide
en verouderde. De “eeuwen” op de ronde cijfers [1800-1900 enz] te laten aanvangen
is waanzin en wordt door veel litteratuur-philosophen niet meer gedaan. Ik weet niet
waarom, maar die 2e Gedenkschriften trekken me aan, al vrees ik dat het 'n amechtig
aaneenrijgen van herinneringen is zonder visie op 'n zich afrottende tijd [zie Mann].
Carmiggelt doet 't anders. Hij leeft onder de vrees voor de vernietiging door de
tijd. Daarom schrijft hij geen “herinneringen” of romantiseert hij zijn materiaal in 'n
ver of dichtbij verleden, maar hij pikt 't op bij de vaste jongens, overal, vanuit de
trein, op straat, bij zijn kleinzoontje. En als hij 'n paar stukkies in voorraad heeft gaat
hij de stad uit, o voor een of twee dagen, en
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niet ver [Gelderland, Utrechtsche] en dan weer snel terug, dat de tijd door verleden
te worden 'm niet de baas is geworden te zelfder tijd; want door 'n “stukkie” blijft hij
meester van de tijd, van de - zijn - wereld. God bless 'im. [...]
Ik zit met ontbloote voeten [zonder verband]; de professor komt kijken. [Bij een
tekening:] Ce qu'il reste de mon pied gauche. Waar geen arceringen geen huid;
gearceerd huid in herstel. Jaja! Je Marcel.
Beaujon, Maandag 20 November 1961:
Beste Simon, buiten stralend weer, 'n licht blauw-witte hemel, aan de horizon
grijzig blauw de huizenblokken van Clichy, waar ik overheen kijk tegen de Parijsche
heuvels op. Geen detail te zien; alleen de torens en koepels die zich tegen de Echte
lucht afteekenen. Links, heel vaag, op de Butte de Montmartre, heel vaag de massa
van de Sacré-Coeur, weggezogen in de licht witblauwe nevel van zon doorspeeld.
Dat zie ik voor me op m'n bed geleund, terwijl ik jou, mijn vriend, schrijf.
Want het is zeer wel mogelijk, dat dit de laatste brief is die je van me krijgt. Alle
maatregelen worden genomen om mij zoo spoedig mogelijk te amputeeren. De
specialist voor dit werk, Dr. Natali, heeft Beaujon verlaten en men onderzoekt thans
of hij voor deze operatie terug kan komen. Hij is nu aan de Salpétrière, aan de Gare
d'Austerlitz.
De moeilijkheid is mijn hart, dat in Februari 'n infarctus had. Zal het de choc
post-opératoire doorstaan? In ieder geval hoor je van 'n vriend van mij of ik naar de
Salpétrière ga; ik hoop maar dat ik hier blijf. En àls de operatie gelukt [dwz ik 'm
overleef] dan ben ik 'r nog niet: dan moet mijn rechterbeen nog genezen... of er ook
af! Je ziet dus dat ik er nog lang niet ben. In de kamer [waar ik alleen lig] hangt 'n
walgelijk-zoete verrottingslucht; ik word er misselijk van. [...]
Ik schrijf dit alles met 'n paar rottende pooten onder me. Als je dat zag, Simon,
dat zou 'n paar pagina's lyrisch proza opleveren. En dan heb ik nog staar op beide
oogen; ik schrijf meer op gevoel dan ik zie! Daar moet ik ook werk van maken, maar
nadat mijn beenen hersteld zijn. [...]
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Soms verwonder ik me over de wanhopige strijd die ik nu voer tegen mijn leeftijd.
Tot aan mijn ziekte voelde ik nooit mijn leeftijd. Ik wist, dat ik zoo en zoo oud was
en daarmee basta. Ik ging om met vrinden en kennissen van allerlei leeftijd en nooit
“voelde” ik mij glijden naar de ouderdom. Maar nu, nu ik zoo zwaar ziek ben voel ik
't honderdvoudig. Als je in je familie bent gaat dat in de ouderdom verglijden gepaard
met feestjes. Is er ziekte, dan zijn al de geliefde gezichten om je heen. Maar nu?
Alleen, dood-alleen, met 2 of 3 heel goede vrienden die alles doen wat mogelijk is,
maar toch ben je practisch de heele week alleen. Simon, ik gun 't niemand; beter
'n slecht huwelijk dan geen huwelijk en beter vijf dan één kind. [...] Dag Simon,
daaag. Marcel. [Bij tekening:] De stank kan ik er niet bij tekenen. 3 orteils amputés.
Jambe et Pied gauches 20 Nov. 61. Marcel Polak 61 ans.
Beaujon Zondag:
Beste Simon mijn vriend, Je kunt niet denken met welk overbruisend genot van
leven ik je deze brief stuur. Het is [hopen we] achter den rug. Donderdag om 10½
uur kwamen ze me halen [ik was Maandag van de 8e naar de 2e gekomen en op
complete rust ingesteld], ik was al gekleed voor de operatie [wit hemd, te opereeren
been ingewikkeld, andere been in gewoon verband]. Na wachten in de corridor, in
de anaesthesiekamer [prachtig donkerblauwgrijze tegels - muren en plafond - en
nikkel en glas]. Ik help de dokter 'n goede “veine” te vinden, want de verdooving
vindt plaats door 'n “perfusion”, dwz 'n flacon serum insuline wordt in tamelijk vlug
tempo door 'n veine in 't lichaam gelaten. Ik kijk toe hoe de druppels snel vallen en
word mij bewust in bed te liggen, heerlijk warm. Ik open de oogen en zie dat ik in
mijn kamer terug ben, tast voorzichtig, ja verdwenen, dat linkerbeen. In rechterarm
'n bloedtransfusie van mijn zeldzaam bloed [B-rh.negatief]. 'n Verpleegster komt, ik
spreek, moeilijk, tong stijf en droog van de chem. prod. Ik rust, de een komt na de
ander, de prof. van de 8e na 'n kwartier.
Het schijnt dat het heele hospitaal spreekt over mijn “moed”. Kalme middag, geen
eten, water zuigen uit compressen. Avond goed; vrienden toegelaten, nacht goed
langzaam maar geagi-
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teerd overgaand, 2e dag minder goed, pijnen, nervositeit, nacht beter, Zaterdag
goed, eerste eten [zwarte koffie, brood], licht déjeuner [purée, ham], 's avonds ook
licht, voel me goed. Heb tot nu toe niet kunnen urineeren, met sonde gehaald
[suikeronderzoek: geen suiker geen aceton]. Heb goede nacht, zeer goede dag
vandaag [pols 80 à 88, tension [bloeddruk] 10 à 13, temp. 37.2 à 37.6]. Bezoek,
mogen niet lang blijven. Wacht nu op diner. Déjeuner was: célerie, kip met nouilles
au beurre, salade, yaourt, clémentine plus 4 biscottes plus boter].
Voilà tout jusqu'ici. Tu es au courant. Schrijf je me 'n woordje? En 'n gedicht over
de amputatie? Of raakt 't je niet?
Mag nog niet lezen en schrijven eigenlijk ook niet. Verpleegster staat toe, ondanks
Alles goede wensch ik jou en je vrouw en Alexander. Twee beenen is niet veel
Marcel.
Dinsdag:
[...] Mijn amputatie: de wond geneest wonderbaarlijk goed en de prof. heeft gezegd
dat het rechterbeen gered is. Door de amputatie ontvangt het rechterbeen veel meer
bloed. Ze komen een dezer dagen om de maat te nemen voor 'n kunstbeen [250.000
frs] De vervaardiging duurt ca 3 maanden en in dien tijd is mijn rechterbeen geheel
genezen, verzekert de prof. Dan ga ik voor 1 à 2 maanden naar Garches voor
adaptation en dan - aan het werk! [...] Als altijd, je Marcel.
Vendredi:
[...] Ik ga mijn kamer Bd St. Germain opgeven. Ik heb nog 3 à 4 maanden hospitaal
voor me en 2 maanden maison d'adaptation. Dus 5 à 6 maanden. En eenmaal terug
in de wereld - moet ik iets anders hebben want met 'n prothese 50 treden meerdere
malen per dag is te vermoeiend voor mijn hart. Dus: ik liquideer daar.
Vrienden, de de Rothsch., hebben mij doen weten, dat zij voor 'n andere woning
zullen zorgen. En aan St. Germ. des Prés hang ik toch niet zoo erg; ik kan overal
wonen. [...]
Ik ga wat rusten, want de oude onvermoeibare ben ik niet meer. Weet je nog hoe
ik de nachten doorbracht? Dat moet ook
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hebben bijgedragen tot de détérioration van de orgaanfuncties: te hooge productie
van coagulants - infarctus - trombosen in veines en artères - onvoldoende irrigatie
met zuurstof - gangrène. Weet je, toen ze me de 3 teenen afzetten, vloeide er bijna
geen bloed? Enfin, vergeten we het verleden. Nu het rechterbeen redden. [...] Je
Marcel.
Beaujon, jeudi:
Beste Simon, Afgezien van plotselinge pijnen, gaat 't wel. Mijn rechterbeen, dat
gered moet worden, wil ik 't ook niet verliezen, is in beterschap. Dokter zei vandaag
dat, heden, een week na de amputeering, hij 't been voor 80% als gered beschouwt.
Hopen we verder. [...]
Lezen is nog te vermoeiend. Schrijven ook. Geef me 'n woordje van je. Het is
alweer 'n week geleden. Ze verwachten dat ik met 3 à 4 weken kan opstaan! Zal
wat worden! Stomp is bijna geheel cicatrisée! [stomp is vr. niet waar?] [...] 'n Poot,
Marcel.
Beaujon, Maandag:
[...] Mijn rechterbeen geneest goed. Er is nog 'n croûte op de buiten enkel, die de
professor deze week gaat wegnemen [ten koste van enorme pijnen] en het been is
dan geheel vrij van genevroseerde huid. Dan blijft over één open wondje aan de
hielzool van de voet en dan is alles voorbij [tekening, S.V.]! Van Christopher Logue
ontving ik de Songs of the Lily White Boys met 'n lange dédicace. Van Susanne had
hij gehoord dat ik ziek ben. [...] Je t'embrasse. Marcel.
Beaujon, Dinsdag [ontvangen vrijdag 9 februari 1962]:
Beste Simon vriend, Daar ben ik weer; je hebt je zeker afgevraagd waarom ik
niet schrijf. Ziehier de oorzaak: de professor drong aan dat ik minstens één keer
per dag en gedurende 2 uur uit bed kwam in de basculeerende fauteuil om de
bloedsomloop in mijn been te herstellen. Voor die paar passen moet ik geholpen
worden, want op éen been kan je niet loopen. De garçon d'étage was er niet, dus
twee infirmières zouden me helpen en - konden me niet houden. Door mijn knie
gezakt, op de stomp gevallen, bloeduitstorting in de stomp, en aan de rechter
elleboog. In bed gedragen - veroordeeld tot complete onbewegelijkheid. Merde.
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Sinds gisteren verlof tot schrijven en me 'n beetje te bewegen. Dus: eerst brief aan
jou. [...]
Gerrit Achterberg. Dat heeft me erg getroffen; 'n fijne kerel en, ik geloof, 'n groot
en diep mensch. Ben je naar de begrafenis geweest? Schrijf een mooi, diep-wroetend
essay over hem [en dus over jou], er zijn affiniteiten tusschen Achterberg en jou. 'n
Goede dag wil ik zijn Verzameld Werk koopen. Cryptogamen geloof ik, niet? Bij wie
verschenen? Hoeveel deelen? Welke prijs ingenaaid? En zijn er sinds de laatste
bundel Cryptogamen nog separate bundels verschenen? Zoo ja, welke? Waar?
tegen welke prijzen? [...]
Ik krijg een dezer dagen het boek van Else Buddeberg over Gottfried Benn en 'n
keuze uit diens brieven. Benn treedt meer en meer op de voorgrond als de centrale
figuur van de expressionistische dichtkunst, hetgeen ik altijd gezegd heb. De anderen
waren veel te veel gepre-occupeerd door buiten-letterkundige “inhouden”
[humanisme, socialisme, enz.; hier zijn titels van bundels en anthologieën:
Menschheitsdämmerung, die Erhebung, Massenmensch, die Aktion, Weltende enz.].
Benn [die niet “gedachten” loos was au contraire] is 'n philosooph... van de
letterkunde. Heb ik niet voor jou gekocht 'n bloemlezing van het expressionisme,
samengesteld en ingeleid door Benn?
Tusschen haakjes: Else Buddeberg schreef in 1948 'n uitstekend - het beste boek over de Duineser Elegien van Rilke. Rilke was 'n opmerkelijk mensch. Beroemd
is zijn brief van 1923 of 1924 waarin hij 'n soort literair-phil. paraphrase geeft op de
Duineser Elegien - geen “explicatie” - waarin hij 4 jaar voor de publicatie van
Heideggers Sein und Zeit - die in 1923 slechts 33 of 34 jaar oud was en juist zijn
doctorsthese over Kant gepubliceerd had - het existentialisme en de
existentialistische ontologie geheel - en als persoonlijke creatie - uiteenzet. Der
Engel die bvb. in de eerste Elegie optreedt is de openbaring of - beter - de getuige
van het zijn, waarin leven en dood opgenomen zijn. Die Elegie bevat ook de
omschrijving van schoonheid in de diepste vorm ooit geconcipieerd, al zij het
uitgedrukt in 'n indirecte vraagvorm:
Denn was ist das Schöne anderes als des Schrecklichen Anfang
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das wir grade noch ertragen?
terwijl Rilke even te voren geponeerd had:
Alle Engel sind schrecklich.
Ik citeer uit m'n hoofd; het kan zijn dat de verzen iets anders luiden, kijk 't na,
maar de quintessence is wel wat ik neerschreef. [...]
Tevens verwacht ik Heideggers groote werk over Hölderlin, die zoo'n groote
invloed op hem heeft [beide zijn Schwaben] en op de radio volg ik de cours van
Jean Wahl over Heideggers tweedelig werk over Nietzsche, die 'n renouveau beleeft
in het licht van de zijns-leer en het existentialisme. Je ziet, als het lichaam gekneusd
is, zelfs dan gaat de “geest” zijn - eigen - gang.
15.30 mercredi.
De masseur was zoojuist hier, maar vond me te vermoeid om me te laten werken
“en force”. En het vervelende is, dat ik niet kan slapen, want iedere 60 minuten moet
ik 'n comprimé antibiotique innemen! Om 8 uur zal ik de hemel prijzen dat ik kan
gaan slapen. Ziehier 'n biljet van 1000 ballen. Wil je me daarvoor 'n flinke mop ['n
pond zou ik zeggen] oude Leidsche [komijne] kaas sturen? Vraag in de winkel of
ze het niet zòò willen snijden: [tekening, S.V.] maarzòò [tekening, S.V.]. En een
flinke gekookte Geldersche worst. Koop eerst de worst dan zie je hoeveel overblijft,
dan de kaas, rekening houdend met de kosten van 't postpakket [een of twee k's?]
Na elf maanden ben ik dat flauwe hospitaal zat. Te monotoon. Als er geld overblijft,
koop dan 'n stukje kalfsleverworst s.v.p. [...] 'n Poot Marcel.
Donderdag
Beste Simon, wil je in 't pakje ook doen een zwart roggebrood? Merci, hoor, à toi.
Marcel.
Zaterdag
Beste Simon, als 't niet te laat is, wilde ik iets veranderen: in plaats van zwart
roggebroodje, s.v.p. 'n bruin, lichter verteerbaar. Ingesloten nog NF 5.- Dat zal 't je
mogelijk maken er nog 'n mop oude Gouda kaas er aan toe te voegen en de
Kalfsleverworst. Erg vermoeid. [...] Vergeef me, ik ben zoo vermoeid. Koppijn,
lam-mig. [...] Marcel.
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Zondag 18/2/62:
Beste Simon, wel daar zijn we weer, hersteld, maar mijn kop is als lood zoo zwaar.
Gisteren heb ik 'n toertje rondom mijn bed gemaakt, dwz gehuppeld op mijn
rechterbeen, links mijn stok en rechts ondersteund door de masseur of beter gezegd
ik steunde me met mijn hand op zijn voorarm. Want ik ben mijn gelijkgewicht geheel
kwijt natuurlijk; links mis ik 10 à 12 kg! Maar ik hield me goed recht, mijn rechterbeen
ook en stond eenige minuten voor het wijdopen raam. Ik liet hem zijn hand in mijn
rug wegnemen, hield me met mijn linkerhand aan de sponning van het raam vast
en het ging. De masseur was tevreden. 's Middags kwam hij met 2 Engelsche
stokken waarvan A [tekening, S.V.] de voorarm ondersteunt, want na al die maanden
heb ik niet veel spier meer, dan kan je begrijpen. Morgen ga ik in de gang en de
masseur gaat me leeren mij voort te bewegen tusschen die 2 stokken [die geheel
uit metaal zijn]. Alles voorbereiding voor het loopen. Tegelijkertijd is de beweging
noodzakelijk om de stomp te bevrijden van het water dat er nog 'n beetje in zit.
Tijdens de operatie worden alle belangrijke aderen [veines] en alle slagaders met
“pinces” dichtgeknepen. De korte tijd dat de operatie duurt 30 à 40 minuten is
voldoende om de geheele bloed- en lymphe-omloop te verstoren.
Je hebt me gevraagd hoe het is met mijn imaginaire been en voet [jambe et
piedfantômes]. Stel je voor, als ik in bed lig, heb ik het gevoel dat er iets lekker
warms de stomp opvolgt; bij beweging voel ik 'n soort prikkeling aan de einden der
teenen en aan de binnenenkel. Dat is alles. Als ik òp ben, voel ik ternauwernood
iets. Dan voel ik 'n druk juist onder de “linkerknie” die er niet meer is. Geen enkel
moment - tot nu toe en - afkloppen, heb ik pijn, echte pijn gehad. Het schijnt dat er
geamputeerden zijn die venijnige ontzettend pijnlijke electrische schokken hebben
in hun imaginaire geamputeerde ledematen. Ik lig nu op de geamputeerde zijde en
ik voel als volgt [de “densité” van de prikkeling in de verhouding der arceeringen]:
[tekening, S.V.] Begrijp je 't? In de stomp zelf [die nog wat dik is en langzamerhand
aan omvang gaat verliezen] - harder gaat worden - kan ik de spieren
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bewegen. Ik voel echter dat 't vleesch [of de spieren] wat opgezet zijn. After all, het
is slechts 2½ maand geleden dat de amputatie plaats vond. [...]
Ik lees op het oogenblik'n beetje pêle-mêle: zooals vrienden, schrijvers, uitgevers
en zelfs boekhandelaren me boeken cadeau geven! Dat heeft zijn voor en zijn tegen,
want telkens weer moet je je [of beter: moet ik mij] op 'n andere wereld, 'n ander
onderwerp schakelen en als je bijna 60 bent, gaat dat niet zoo vlug als op jouw
leeftijd. Ik heb 't nieuwe boek van Mondor over Mallarmé gelezen [comme ci, comme
ça], lees Péguy bij brokstukken [de drie Mystères: M. de la Charité de Jeanne d'Arc,
Mystère de la Porche du deuxième Vertu en Mystères des Saints Innocents] zeer
interessant, heeft de schoonheid van 'n lange latijnsche zang, gregoriaansch, als
je weet wat ik bedoel; maar tegelijkertijd, indien noodig, zeer incantatoir. [...]
Ik las dat Romano Guardini de Erasmusprijs kreeg; hij is o.a. de auteur van 'n
uitstekend, maar nooit herdrukt boek over Hölderlin. Verder zijn beroemde “Der
Herr” en tallooze theologische en philosophische geschriften, Bijbeluitleggingen,
werken op r.k. lithurgisch gebied, 'n uitstekend boek [in 't Fransch gelezen] over
Dante [Duitsche titel: Landschaft der Ewigkeit]. Hij is 'n monnik, prof. in München.
[...]
Heb je tijd gehad mij 't paket te sturen? Ik ben ziek van 't flauwe smakelooze eten
dat ik in dezelfde monotonie nu al elf maanden slik. Ik zal blij zijn “terug” te zijn en
weer naar mijn restaurant in de rue du Dragon te kunnen gaan! [...] Amitiés fidèles.
Marcel.
Beaujon, Zondag.
Beste Simon, in de allereerste plaats bevestig ik de ontvangst van en zend ik je
mijn hartelijke dank voor het paket met levensmiddelen, waarmee je me 'n groote
dienst hebt bewezen. Zoo'n pittige kaas heb ik lang niet geproefd! [...]
Ik heb de heele week niets kunnen doen. Had 'n vermoeienis in hoofd en leden,
onbegrijpelijk. Ik voelde me als lood. Gaat wat beter sedert vandaag. Het litteeken
op de stomp wordt met zilvernitraat aangestipt. Niet lollig, Simon, dat verzeker ik
je. Met
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die cannes anglaises schuif ik nebbisj door de couloir, ondersteund door de
ré-éducateur. Ik heb geen kracht in armen en schouders. Na 15 M aller et retour
[dus 30 M] keer ik uitgeput op m'n bed terug. De instructeur spreekt me moed in.
Merde. Alsof ik nog niet genoeg gehad heb, zijn mijn handen en vingers opgezet
en keihard; gewrichtsrheumatiek plus slechte bloedsomloop. Doet erg pijn. Kan
vingers niet recht uitstrekken en cortizone is contr'indiqué voor suikerzieken. Proost.
[...] Marcel.
Woensdag 4 April 1962
[...] Als er Klootklungels van critici zijn, die Hoogseizoen [is dat niet 'n
germanisme?] aanvallen zeg ze dat, als ze hier komen, ik mijn houten poot op hun
domme kop ga stuk slaan.
[...] Hier gaat alles z'n gangetje; de 23e Maart was ik 'n jaar hier! In de eerste helft
van Mei ga ik naar 'n Centrum van ré- éducation in Garches [Hôp. Poincaré]. Maar
dat hoor je nog wel. Mijn vingertoppen zijn ontstoken [maladie de Renaud], doen
erg pijn. Oorzaak: insuffisance cardiaque. Schrijven doet erg pijn. Ik heb de 3 boeken
van Salinger gelezen. Hm, hm; die Amerikanen komen niet los van de everyman's
reality, zijn boysies en girlsies interesseeren me niet erg en hun college-jargon
verveelt gauw. Als hij het over spiritualité heeft, is 't 'n soort van Kermisgrap: gaat
dat zien! [Teddy, Zooey]. A la poubelle. [...] 'n Poot van je vieil ami Marcel.
Zondag 20.5 1962:
Beste Simon, Wat 'n lange tijd, dat ik geen levensteeken van je ontving. In ieder
geval hier is mijn nieuwe adres: Hôpital Albert Chenevrier, Pavillon Pagniez, Créteil,
Seine. Het is 'n centrum voor ré-éducation, maar mijn prothese is noG steeds niet
geleverd! En mijn been nog niet geheel genezen ofschoon volledig “gesloten”. [...]
Tjuus, Simon. Ik heb gewrichtsrheumatiek in beide polsen; schrijven doet pijn.
Amitiés fidèles. Marcel.
Créteil, Maandag
[...] Da's alles. De re-educatie is nog niet begonnen. Ze gelooven dat mien houte
been één centimeter te lang is! Uit Engeland kreeg ik 3 wonderful books, alle drie
van Lewis Carroll: Rhyme
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and Reason [1873], Sylvie and Bruno en Sylvie and Bruno continued [1889-93]. Het
is verbluffend, de illustraties ook. Dat Victoriaansche tijdperk was nog niet zoo slecht!
Hier niets bijzonders. Ik werk mij door Sartre's Critique de la Raison Dialectique
heen; kan ik je aanbevelen [maar 750 pag]. Het allerbeste voor jou, je vrouw en je
zoon van Marcel.
Créteil, Dinsdag 29.5.62
Beste Simon, Dank voor je brief en knipsels. [...]
Hollanders blijven Hollanders. Het verwijt dat ik in alle gezonden kritieken vind is,
dat je, op jouw leeftijd, niet ernstiger, burgerlijker, monogamer, in één woord “rangé”
bent. Eén met de dooje klootzakken, die gezapig en op 'n doodgeloopen pad gaan.
Alle kritieken zijn eigenlijk “moraalkritisch” [gelukkig niet moraaltheologisch! Maar
dat kan nog komen] en niet letterkundig.
Letterkundig. I Stijl. Die is uitstekend, conform aan milieu en onderwerp. Er is
inderdaad 'n invloed van 't journalistieke; in de vlugge waarneming en de nog
vluggere notitie vrij van philosophische boring of moreele beoordeling. Ik schreef je
al, dat ik de indruk had, dat je onder de pressie het boek op tijd “er uit” te krijgen,
sommige stukken wat te snel had losgelaten.
II Compositie. De “wanorde”, “gebrek aan compositie” is 'n onvakkundig, veel te
snel oordeel, dat onjuist is: het boek is geschreven als “discontinu”, zooals de
werkelijkheid van de herinnering is. Er is 'n band tusschen de deelen: gevoelsmatig,
associatief op 't niveau der verbeelding [imagination] en... thematiek. Het slot is
meesterlijk.
III Inhoud. Ja, da's 'n kwestie van smaak. In Utrecht of Rotterdam, in kringen van
assuradeurs, hooge[re] gemeentelijke, provinciale, regeerings, tram, spoor, jaarbeurs,
ambtenaren, makelaars en andere gezeten groepen, wil men misschien “ernstige”
boeken met “levensproblemen”. Maar het “plein” interesseert ze niet. Soit. Maar
iedere inhoud is volwaardig, indien goed behandeld.
Wat ik jammer vind is, dat je in de eerste persoon enkelvoud hebt geschreven;
niets tegen, maar objectiveer die “ik”, distantieer je van die Simon [zie Proust]
waardoor op intrigeerende wijze

Randstad 4-6

112
jij over jezelf schrijft en tegelijkertijd je 'n afstand bewaart tegenover je verhaal-Simon.
Er zijn dan drie Simons: de schrijver [zijn naam staat op 't titelblad], de ik-zegger
Simon van 't verhaal en de Simon die de ik-zegger beschrijft! Enz.
Wat mij irriteert is, dat ze allemaal zoo nadrukkelijk zeggen, dat je onvolwassen
bent. Laten we nou es aannemen, dat dat zoo is. En wat dan nog? Miller schreef
op jouw leeftijd [of wat ouder] zijn Tropics. De kritiek der burgerlijke bladen en revues
was dezelfde als op jouw boek. Nu zijn die boeken klassiek. Trek je er niets van
aan; ik ben er zeker van dat je beleven zult, dat stukken uit Hoogseizoen in
bloemlezingen komen.
Et l'on continue.
Je moét Le Palace van Claude Simon lezen. Een deel der kritiek vernietigt en
ridiculiseert 't boek maar Mme Piattier [Sorbonne] zegt in Le Monde: un maître livre.
Lees 't als je thuis bent, in Ibiza is 't beter van de zon te genieten.
Groet je vrouw en Alexander van me. Voor jou mes amitiés fidèles. Marcel.
Créteil, Vrijdag 8/6/62
[...] Ik loop nou 'n beetje met 2 cannes anglaises [één les gehad], maar de
ré-éducateurs zijn sinds gisteren [toen ik mijn tweede les moest hebben] in staking!
[...] Marcel.’
Dit waren fragmenten uit zijn brieven, overgetikt van een ongedurig, nerveus en
intelligent handschrift, vaak verschillend, soms onleesbaar. 8 Juni '62 stond boven
zijn op een na laatste brief; en de laatste treurige ongedateerde liet ik onbeantwoord,
omdat ik vaak treuzelde met antwoorden. Had hij antwoord nodig? Heeft hij gewacht
op de foto's die ik voor hem zou maken [en maakte, maar nooit verstuurde] van mijn
huis, vrouw, kind?
Wat staat er in de brieven die hij van me kreeg? Waar liggen ze? Het is allemaal
zo onbelangrijk geworden: tijdens het opnieuw lezen van deze brieven ging Marcel
Polak opnieuw voor me leven, zoals hij dat altijd gedaan had. Een man, die op zijn
langdurig sterfbed de subjonctif nog onder de knie wilde krijgen, die een eenzaam
gevecht leverde tegen de naderende dood, zich met
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handen en voet[en] vastklampende aan het leven dat hem boeken bood [ik liet uit
de aangehaalde brieffragmenten die stukken weg - lange lijsten - van boeken die
ik van hem lezen moest, wie de schrijvers waren, wat het belang was van elk boek,
enz. Het leven dat hem boeken bood] en een lichamelijk leven - maar was hij niet
de meest lichamelijk levende man, die ik kende, altijd gekluisterd [en met hoeveel
liefdevolle aandacht?] aan dat zware en tegen het einde vermagerende lichaam,
dat de benen niet meer torsen konden, geconditioneerd door de dagelijkse
insuline-injecties en de andere brute ongemakken die zijn lichaam moest doorstaan.
Boeken, lichamelijk leven, vriendschap - want hij was mijn vriend hoewel ik hem
hier onrecht doe, want een onvolledig levensteken - en een dood, die plotseling
[brusquement, brutalement] tot hem kwam, zonder hem te genaken.
Hij leeft, zijn brieven aan mij, dankbare begenadigde, zijn daar nu nog getuige
van. Ik houd van mensen, Marcel hield van mensen: wij geven deze eenzijdige
condensatie van een korte, intense briefwisseling, als bijdrage tot de kennis van de
mens.
Ik heb me intens neerslachtig gevoeld, vloekte en huilde, kwaad werd ik en
bedroefd bij het overschrijven, meelevend; en nu, nu ik met enkele regels in zijn
nagedachtenis geschreven wéét dat ik de mensen op de hoogte zal houden van
wat er gebeurt met mij, zoals ook hij mij in elke brief op de hoogte hield van het
schilderkunstig, wijsgerig en letterkundig gebeuren, voel ik mij opgewekt, aangedaan,
in leven, opgelucht, verrast blijmoedig en onverwacht licht van geest. ‘Alles is weer
als vroeger. Hij leeft weer. Hij leeft nog. Dank. Dank.’
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Cornelis Bastiaan Vaandrager
Koningin van de Maas
5 nieuwe inzichten op de Rotterdamsche Electrische Tram
voor Hans Sleutelaar

(1)
Ik ken haar van gezicht:
zij werkt bij Unilever
en verwacht een baby en een gesproken brief
uit Nieuw Guinea.
Weet zij dat van de week
zijn kloten weggeschoten zijn,
toen hij gehurkt zat
bij een praatmachine van het Algemeen Dagblad?
Zo'n bedrijfsongeval
maakt poëzie ook bruikbaar
voor pacifisten.
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(2)
Het zal je gebeuren:
een pissebed van voor de Eerste Wereldoorlog
wordt meegesleept
in de smeerolie van een brug
en gekraakt,
zo keurig geconserveerd als hij was.
Je moet er oog voor hebben,
*
als je moet wachten voor de Koninginnebrug.

*

Openingstijden Koninginnebrug Werkdagen:
0.40-0.56

behalve ma.

10.40-11.00

0.50-1.06

alleen ma.

12.40-13.00

2.30-2.44

*
*
*

14.40-15.00

4.08-4.38

16.40-16.55

6.00-6.20

18.43-19.03

*

*

7.01-7.21

20.43-20.59

9.08-9.23

22.42-22.57

*
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(3)
Na gedane arbeid
spot het neon met onze Amerikaanse coiffure.
Op de vluchtheuvels
wemelt het van engelenhaar.
U raadt het al:
de feestdagen zijn in zicht.
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(4)
Een wolkenformatie
die ik dreigend zou kunnen noemen.
Maar waarom?
De wolkenformatie lijkt op iemand.
Maar dat is tijdelijk.
Het is eigenlijk al (5.32 uur) over.
Zo gaat dat met wolkenformaties.
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(5)
Het is een dynamische stad
waar ik in rijd.
Ik ben vrij
om een eind te rijden.
Om een bezoek af te leggen,
een afstand in deze stad.
Maar er is altijd wat. Een brug,
*
een onmogelijke brug is dat.
Er passeert
stervenslangzaam 1 elevator.
Maar ik dwaal af. Ik bedoel
dit: aan deze vertraging
ga ik mij niet storen. Nee,
heel reëel en niet minder
ontspannen ga ik reageren.

Met andere ogen:
dezelfde stad.

*

Bedoeld is weer de Koninginnebrug uit (2).
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Wijnand van der Burcht
Verhalen van Kakokof
Dit zijn dingen die mijn oude nu overleden kennis - vriend mag ik nauwelijks zeggen
- Kakokof mij soms vertelde. Ik schrijf ze zo getrouw mogelijk op als ik ze mij herinner.
Helaas ben ik geen romancier zodat ik, al schrijvende, de techniek niet bezit zijn
snelle spreektrant volkomen recht te doen. Ook kan ik bepaalde finesses hier en
daar vergeten zijn. Ik vond zijn verhalen, of confessies, destijds altijd nogal naïef
en weinig belangrijk. Mijn herinnering hebben ze echter nooit verlaten, reden waarom
ik later toch gemeend heb dat ze, behalve voor de psychopathologie - K., Kako
noemden wij hem, was in abnormale graad vervuld van de aantrekkelijkheid van
(te) jonge meisjes - ook literair een klein element van waarde zouden kunnen
bevatten.
De Deense namen van de steden en gehuchten die hij noemde herinnerde ik mij
niet alle meer. Met behulp van een landkaart die nog uit K.'s Deense tijd dateert
heb ik zelf, waar nodig, een enkele plaatsnaam, die hij mogelijk zelf genoemd heeft,
ingevuld. De meisjesnamen die hij gebruikte herinner ik mij nog of heb ik, op de
klank afgaand, kunnen achterhalen.
WVDB

Ik was in Kalundborg. Waarom was ik in Kalundborg. Nou ja, ik ging nogal dikwijls
naar Kalundborg, vanuit Holbäk. Vanwege de trein, waarin er geregeld een paar
zaten. Nu meen ik, vooral op grond van de figuur waarom dit verhaal draait en op
grond van een andere ontmoeting, dat er in Kalundborg een bij-
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zonder, heel bijzonder welgeschapen soort woont. Niet allen zijn natuurlijk zo, lang
niet allen hebben in die gemengde bevolking het type dat ik hier op het oog heb.
De meeste plaatsen hebben - als men er oog voor heeft - zo'n kleine typerende
groep. In sommige plaatsen is de groep zelfs groot en lijken alle meisjes op elkaar;
ze zijn elkaar waarschijnlijk vrij na verwant. Ik nam voor de aardigheid wel eens de
proef op de som, en noemde soms de familienaam van een volkomen onbekende.
Het was dikwijls raak. Er is een kern van een type dat men in Kalundborg in optima
forma kan aantreffen. Slank, grijsblond, en zeer groot voor hun leeftijd, dat zijn er
wel de opvallendste eigenschappen van. Verder - eenvoudig door het contrast van
de grote lichamelijke ontwikkeling en het luttel aantal jaren doorgebracht op het
ondermaanse - een opvallende natuurlijke argeloosheid gepaard gaande aan een
verstandig-meegekregen reserve en onpreutse neiging tot fatsoen.
Een andere keer in diezelfde stad zag ik zo'n zeer jeugdig lang slank typisch
specimen van haar fiets stappen en een klokkenwinkeltje binnengaan. Ik wilde eerst
maar doorlopen, mij niet alweer met vermoeiende mogelijkheden inlaten, maar na
enige stappen werd ik natuurlijk automatisch terug getrokken naar het winkeltje. Ik
bleef mij in de buurt van de deur ophouden. Zij bleef vervelend lang binnen. Eindelijk
was ze er weer. Toen ze op haar fiets wilde wegrijden vroeg ik haar iets, ik weet
niet meer wat, o ja de weg naar het station, met een zekere finesse in de vraag, ‘of
ik er zó ook kon komen’, iets wat ik inderdaad zelf niet helemaal zeker wist. Zij legde
het mij uit. Ze was bijzonder volmaakt. Toen - om het maar vlug te laten spaaklopen
misschien - beging ik de fout haar aan te bieden - als dank voor de inlichting - iets
lekkers voor haar te halen uit een snoepwinkel. Zij poetste toen zo gauw mogelijk
de plaat, nog eens in de richting van het station wijzend. Maar zij was perfect. Nu,
over zo een, maar iets ouder en nog wat groter gaat dit verhaal.
Haar gezicht was onvergetelijk knap, gaaf en nog zonder enig bewustzijn van
ijdelheid. Het had de onbewuste verhevenheid en rust die de tijd kenmerkt die kort
voorafgaat aan de luidruchtige

Randstad 4-6

121
branie van de jaren zestien, zeventien. Zij was een toppunt van schoonheid - dat is
eigenlijk de kern, de clou, van dit verhaal.
Zij stond op het trottoir, waar drie wegen bij elkaar kwamen. Haar schoonheid
verbaasde mij. Ik vroeg haar de weg naar de markt en raakte tegelijk met mijn
linkerhand de vingers van haar afhangende rechter aan, wat zij toeliet, waarschijnlijk
omdat het de enige handeling was die bij mijn bewonderende gelaatsuitdrukking
logisch paste. Toen ik beleefd dankend op weg ging volgens haar aanwijzingen
naar de markt, keerde ik onmiddellijk om en vroeg haar, mij van den domme
houdend, of zij mij de weg niet zelf wilde wijzen door met me mee te lopen. Zij deed
dat. We hadden een zeer sereen aangenaam wandelingetje. Kort, want de markt
was vlak bij. Ik vroeg haar toen mij nog meer van de plaats te laten zien, maar zij
zei dat zij naar huis moest. Ik stelde voor even met haar mee te wandelen tot haar
huis, wat zij goed vond. Op de stoep - een zijingang - gaf ik haar een zoen op haar
wang, in de buurt van haar oor. Zij keek wel wat verbaasd, maar vond het toch geloof ik - niet helemaal ongepast. Het was vallende avond, maar wij stonden daar
heel goed zichtbaar.
Ik keek niet meer om hoe zij binnenging, wachtte natuurlijk niet langer maar ging
kalm en zeer getroffen door het contact met zó'n prachtstuk, zo'n juweel van jeugd
en schoonheid, naar het station en naar huis.
Later kon ik haar natuurlijk niet vergeten, al was ik mij bewust dat ik mij van zo'n
sprookjeswezen, zo'n eindpunt, geen al te veel concrete illusies moest maken of
zelfs wilde maken.
Ik ging een paar maal om haar naar Kalundborg. Aan de overzijde van het huis
waar zij woonde was een eethuisje, een voordeel dat zeldzaam was - 't was toch
nog moeilijk genoeg - bij het wachten op haar eventueel thuiskomen of uitgaan. Ik
had nooit het geduld dit wachten systematisch op de precieze waarschijnlijkste uren
voor en na schooltijd vol te houden.
Ik wilde een poging doen door alles op alles te zetten, en als dat mislukte, definitief
opgeven. Nu, het mislukte. Ik had in ieder geval de geruststelling dat ik het
geprobeerd had. De uitvoering van mijn simpel plannetje ging als volgt: Ik belde op
een middag
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bij de prof aan. Zijn naam, met prof. ervoor, stond op de deur en ik was te weten
gekomen dat hij godsdienstoefeningen leidde. Een min of meer uitzonderlijk mens
waarschijnlijk. Ik kreeg de prof zelf aan de deur. Hij liet me in een kamertje. Ik stelde
mij voor en vroeg hem voor de vuist weg of ik zijn dochter mocht schilderen. Nu
begrijp je goed dat ik geen schilder ben, wel eens wat in m'n jeugd getekend lang
geleden, maar nooit iemand geportretteerd, laatstaan met olieverf. Maar ik dacht:
als 't toegestaan wordt, breng ik er, door de uitzonderlijke kwaliteit van het model,
misschien nog wel iets van terecht. Vluchtig stond mij de Ier voor de geest die niet
wist of hij kon vioolspelen omdat hij het nooit geprobeerd had.
Als ik me goed herinner, jazeker ik stelde de vader in kennis van het feit dat ik
geen schilder was. Maar ik beloofde hem het schilderstuk als 't goed uitviel, en ik
verzekerde hem, naar waarheid, dat ik overtuigd was dat 't goed zou worden. Zijn
vorsende gelaatstrekken staan mij door de gespannen verwachting waarmee ik
hem aankeek nog duidelijk voor de geest. Hij vroeg mij eerst welke dochter ik
bedoelde. Ik was vergeten het meisje naar haar voornaam te vragen, maar ik had
een glimp van haar zelf, toen ik binnenkwam. Zij stond onder aan de trap. Ik zei dat
het die dochter was die in de hal aan de trap stond. Het gezicht van de prof betrok.
Hij dacht intensief na, zag ik. Ik had, als laatste redmiddel, hoop dat hij zijn vrouw,
of misschien de dochter in kwestie erbij zou halen maar dat deed hij niet. Of het
meisje thuis verteld had dat ik haar na haar de weg te hebben gevraagd en even
met haar gewandeld te hebben, op de stoep van het huis een kus had gegeven wist
ik niet. Ik kon wel verwachten van wel, maar mijn bewondering, en, als bijkomstigheid,
mijn ambitie om te beproeven of ik schilderen kon of niet, waren zo groot dat ze
deze ongerustheid bagatelliseerden. Enfin, hij dacht na, en weigerde: ‘hij zag er het
nut niet van in’.
Ik had hem misschien moeten wijzen op het voordeel een schitterend geslaagd
portret van zijn dochter gratis te verkrijgen, maar 't was me teveel, ik schrok er
blijkbaar voor terug op zo'n korte termijn het algemene ‘nut’ van de schilderkunst te
gaan
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verdedigen en nam beleefd en sober - als iemand die zijn verlies weet te dragen afscheid. Met de groeten aan zijn dochter.
Het meisje stond niet meer in de hal.
Ik ben er niet meer terug geweest; tenminste niet voor háár.
Eens zat ik smörrebröd te eten in een klein restaurant in Ribe. Ik kon op straat zien
en zag een meisje met haar schooltas passeren. Eerst dacht ik maar te blijven zitten.
Het zou toch al te laat zijn en niets is zo moeilijk als iemand tussen mensen terug
te vinden al heeft men haar maar een halve minuut uit het oog verloren. Maar zij
liet me niet los. Niet zo uitzonderlijk mooi, maar ik had al opgemerkt: een afwezigheid
van drukte en van aantrekkelijkheidsbeslommeringen die treffend was. Nogal groot
leek ze me voor haar leeftijd. En erg meegaande, meende ik ook, - wat wel juist
gezien bleek.
Ik betaalde dus en ging weg, met weinig hoop haar terug te zien. Ik liep op goed
geluk een blok om, erop speculerend dat zij datzelfde blok in andere richting om
zou lopen. En dat was ook zo, daar slenterde zij langs de etalages. Ik kwam in haar
buurt en stak een van mijn onbenullige praatjes af. Zij ging er flauwtjes maar zonder
al te veel afwijzendheid op in. In die streek heerste nog een soort van oud-feodale
voorkomendheid, eerder gecultiveerd dan serviel van aard. Zij bleek op 'n bus te
wachten. Ik kon niet te snel met veel vragen komen. Trouwens - [Kakokof keek mij
hierbij verontschuldigend aan] - meestal ben ik zo bevangen door de paralyserende
charme van het subject in kwestie dat ik nalaat de nuttige vragen te stellen, wat ik
later heet betreur. Ik stapte in dezelfde bus en wist me, na enig opvallend dringen,
naast haar te planten, de opvallendheid tegenover de andere reizigers goedmakend
door onmiddellijk iets tot haar te zeggen als was ik de vanouds, de van heugenis
bekende oom of buur.
Toen de conducteur de kaartjes kwam afgeven wist ik nog niet waar zij heen ging.
Ik kon haar dat niet zomaar vragen, wat had ik er mee te maken, ook al niet als
aloude oom tegenover het andere publiek. Nu trof het slecht dat de conducteur wat correct was, gezien haar leeftijd - mij eerst vroeg waarheen ik ging. Ik
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moest toen wat zeggen en gokte op Seem. De eindhalte - hoewel niet zo erg ver
weg - wilde ik niet noemen omdat ik dan gevoeglijk had moeten blijven zitten als zij
er eerder uit moest. Nu moest zij toevallig wèl de eindhalte hebben (een klein
grensplaatsje, eigenlijk alleen maar één lange straat). Dat was jammer, nu zou ik
er al vrij gauw uit moeten. Onderweg mocht ik haar hand strelen, een lieve slanke
rechthoekige enigszins bezwete hand (niet eenvoudig want er stonden mensen in
het middenpad). Enfin, ik wist nu tenminste waar zij woonde. Onderweg vertelde zij
mij meer bijzonderheden. Zij heette Karen, ging in Seem op school, vanuit Egebäck,
het grensplaatsje. Haar vader was parkwachter. Zoiets trof ik dikwijls: de vaders
waren boswachters, douane- of politiebeambten. In Seem ging ik er braaf, als
plichtsgetrouw commis-voyageur of wat ook, uit.
Nu was Seem toevallig een plaatsje - het viel mij in toen ik doelloos op het plein
stond waar de bus gestopt had - waar een zekere Grete moest wonen. Die had ik
eens toen er markt was in Ribe zien staan kijken naar een woordenrijk bananenventer
die een hele kring van mensen om zich heen had weten te trekken. Hoewel ik Grete
- ook een tamelijk lang kind met een weinig uitzonderlijk, vriendelijk gezicht - dus
nooit gezien had, ging ik naast haar staan en stak mijn arm door de hare. Zij maakte
zich niet los, maar, denkend dat een schoolgenoot van haar dat zag - ik geloof dat
niemand er in feite op lette - hief zij quasi spottend lachend haar arm een beetje op
alsof zij zeggen wilde: zie je wat ik nou aan m'n arm heb? Maar ook hier kon de
oom of buur in het spel zijn. We gingen weg, niet gearmd natuurlijk. Ik moest juist
ergens beslist naartoe. Ik wilde nl. beslist een zieke vriend gaan opzoeken. Daarom
was ik in Ribe en ik wilde die zieke, die door de dokter was opgegeven, niet
teleurstellen of achterstellen bij de nieuwgevonden Grete. Bij het ziekenhuis beloofde
zij toen op me te wachten, ze wilde niet mee naar binnen, ik had haar even mee
willen nemen naar mijn zieke vriend.
Ik bleef erg lang. Langer dan was afgesproken. Grete was weg toen ik buiten
kwam. Waarschijnlijk had zij het lang volgehouden maar was zij gaan wanhopen
aan het woord van de nieuwe
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onbekende bekende. We zouden ijs zijn gaan eten in een lunchroom, had ik met
haar afgesproken.
Dus die Grete, die ik daarna niet meer gezien had, woonde in Seem. Maar ik wist
niet waar. Nu is Seem een klein stadje, meer een dorp, maar toch met verschillende
buurten, een oude en een vrij uitgebreide nieuwe. Ik kon niet beter doen dan een
schoolmeisje op de fiets aanspreken: of zij niet een Grete kende van ongeveer haar
leeftijd. Zij bleek een paar Grete's te kennen maar die in lengte en leeftijd niet
overeenkwamen met mijn Grete. Ik probeerde wat later een ander meisje. Die wist
een Grete te wonen die helemaal met de mijne klopte. Ik dankte het meisje vaderlijk
en begaf mij onmiddellijk naar het adres, in de hoop Grete te spreken te krijgen of
tenminste weer eens even te zien of ten allerminste maar langs haar huis te lopen.
Het was een straat in de nieuwe buurt. Het huisnummer had het meisje niet kunnen
zeggen, alleen de achternaam en de straat. Ik vroeg nu, toen ik in de straat was,
aan een groenteboer die er met zijn groentewagen stond of hij wist waar de familie
dinges (ik ben de achternaam weer vergeten) woonde. ‘Ja, daar, net voor de bocht.
Daar waar die auto staat. Meneer dinges is juist zijn wagen aan 't wassen.’ Dat
maakte de zaak plotseling zeer precair. De groenteman en ik stonden in de lege
straat maar een meter of veertig van de wagen van meneer dinges af en de
groenteman zou mij zeker even nakijken en willen zien hoe ik meneer dinges
begroette.
En Grete had het haar vader misschien verteld, dat ik haar arm geknuffeld had
en dat ik haar ijs beloofd had. Stomweg doorlopen of teruggaan kon niet vanwege
de groenteman. Er het beste van hopend benaderde ik dus maar de heer Dinges,
stelde mij op een terloopse wijze voor en kleedde het zo in dat ik toevallig in deze
plaats was en mij nu herinnerde dat ik niet zo lang geleden eens in Ribe een praatje
had gemaakt met zijn dochter Grete. Als zij thuis was zou ik haar misschien even
goedendag kunnen zeggen, kijken of zij mij nog kende! De vader - een opgewekte
man - vond het allemaal zo gek niet. Grete was niet thuis (jammer). Om nu de opzet
van mijn bezoek aan het dorp Seem en dus mijn toevallig bezoek aan Grete nog
meer af te zwakken, zei ik
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meneer dinges dat ik eigenlijk op weg naar Egebäck was; hoe of ik lopen moest om
er te komen, een bus was er niet zo spoedig (dat wist ik want daar was ik net
uitgekomen). Nu, die wandeling naar Egebäck zou mij niet meevallen, zei meneer
dinges. Dat was minstens nog vijf kilometer. Hij zou me wel even brengen met z'n
wagen. En hij roept een vijftal kinderen van hem (alle jonger dan Grete) die het
onverwachte ritje naar Egebäck even mee mochten maken. Werkelijk beeldschone
beweeglijke kinderen met vrolijke donkere amandelvormige ogen. Ik moest maar
zeggen waar ik moest zijn. Nou, men zou kunnen zeggen dat ik bij Karen Stub uit
Egebäck moest zijn, en inderdaad verlangde ik zeer naar haar. Maar die naam kon
ik niet noemen. Verbeeld je dat meneer Stub ook zijn wagen aan 't wassen was, of
in volle wapenrusting voor zijn huis stond. Ik zei dus maar: de markt. De lange straat
waar het plaatsje uit bestond liep uit op een soort plein - een open plaats tussen de
boerderijen, niet geplaveid, als een mestvaalt waar alle mest is weggehaald. ‘Zet
U me daar maar aan het café (het ene café aan de open plaats) af.’ Dat was niet
gek. Een eerzaam handelsreiziger (zonder tas) of bevolkingsteller of
aspirant-inwoner, of mogelijk zag ik er nog het meest als een potentiële kunstschilder
uit, wil zijn gedachten eerst wel eens ordenen bij een koele dronk, alvorens hij de
voor hem belangrijke boodschap gaat brengen of halen.
Ik neem vriendelijk afscheid van de heer dinges en de kinderen, hem zijn
niet-gestelde en niet-beantwoorde vragen omtrent mijn doel en aanwezigheid latend
- de man wás eenvoudig niet nieuwsgierig en hij kende een familielid van me, een
eerzaam notabel in Ribe, wat eigenlijk alles goedmaakte àls er iets goed te maken
was. Heel wat mensen [hier daalde Kako's stem] en onder hen zijn niet de
onverstandigsten, eisen en verwerpen niet alles. Ze zijn al zo blij met een tipje van
oprechtheid; - ergens, om welke reden ook, niet geheel buiten te worden gehouden.
Na ons hartelijk afscheid stapte ik zonder nog om te kijken naar de kerende auto
het café binnen, als het ware met mijn gedachten reeds helemaal bezig met de deze
middag in Egebäck te regelen besognes.

Randstad 4-6

127
Ik had al gezien aan een duidelijke naamplaat dat het huis van Stub vlak tegenover
het café lag. En waarempel - soms kan men tien twintig maal ergens tevergeefs op
wacht staan maar daar liep Karen. Zij liep in ‘de’ straat van Egebäck. Ik betaalde
vlug mijn consumptie en spoedde mij achter Karen aan, die zichtbaar een schokje
van verbazing kreeg dat ze mij weer zo spoedig na mijn uitstappen uit de bus in
Seem zag. Ik vroeg haar, met iets van gewichtigheid - echter zonder dat het
vervelend werd - in m'n gezicht en stem, of zij mij het huis van de burgemeester
kon wijzen. Ik moest daar een brief afgeven of in de brievenbus stoppen. Ja, zij wist
wel waar die woonde: helemaal boven aan de straat. (De straat daalde in de richting
van de ‘markt’.) Dat trof dus goed, de burgemeester woonde nogal een stukje ver.
Ik vroeg Karen of zij mij zelf niet even het huis wilde wijzen, (blijkbaar zou ik het zelf
in die ene straat van de plaats nooit gevonden hebben) Dat wilde de lieve meegaande
Karen wel doen. Een onvergetelijk meisje. Haar gereserveerde bedachtzaamheid
harmonieerde, wonderlijk genoeg, met haar innocente meegaandheid. Zij was
danook nog een kind, maar het moet ook wel iets in haar karakter zijn geweest.
Dat was dus een fijn wandelingetje, in gehaast zakelijk tempo gelopen overigens
- de brief, de burgemeester, hun plaats inruimend. Daar kwam ons ineens een man
op een fiets achterop, mij achterdochtig en Karen niet-begrijpend aankijkend: waar
dat heen ging, vroeg hij aan Karen (haar vader? oom? buur?). Om Karen het
burgemeesterverhaal te besparen, waar zij misschien niet uitgekomen zou zijn,
hoewel haar rol tegoedertrouw en simpel was, nam ik zelf het woord en legde uit
dat Karen mij het huis van de burgemeester wees. ‘Maar dat ligt toch daar, de eerste
grote villa boven op de draai.’ ‘O (ik), is 't zo eenvoudig, nee dan hoeft zij niet
helemaal mee te gaan, dan vind ik het wel, dank U wel, dank je wel (tot Karen), dag,
hoor.’
En zo maakte Karen weer rechtsomkeert en spoedde ik mij voort naar de
burgemeester. Maar toen de oom of de vader of de buur met zijn fiets de draai om
was, vond ik toch dat ik mijn kostbare tijd in Egebäck, die nu kennelijk ten einde
liep, beter kon
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besteden door zo snel mogelijk Karen weer op te zoeken. Op mijn tenen rende ik
de hellende weg af haar achterna en toen zij mij weer zag naast haar in plaats van
confererend met de burgemeester over een belangrijke brief, was zij weer zichtbaar
een tikje verbluft, voorzover haar type dat zich niet gauw verbaasde dat toestond.
Ik vertelde haar - genietend van mijn korte laatste stukje wandeling naast haar - dat
ik eigenlijk helemaal geen brief voor de burgemeester had maar dat ik hààr zo aardig
vond en graag naast haar liep. En ik trok voorzichtig haar hand die ze in een
opgenaaide zijzak van haar rok had, uit de zak. De hand was nu niets zweterig meer
van een hele schoolmiddag. Zij had ze zeker net gewassen toen zij thuis was
gekomen. Hij was koel en mooi gevormd en ik hield 'm stevig vast. Daar, op ‘de
markt’ bij het café en het huis van Karen stond de bus al klaar waarmee ik weer
naar Ribe kon. De chauffeur zat al achter 't stuur. Ik trok Karen, toen we een open
poortje van een boerderij passeerden waarin we de binnenplaats met mozaïek-achtig
gerangschikte ronde stenen op de vloer en rode en witte bloemen zagen, zacht dat
poortje in, stond even - even stil als zijzelf - bij haar en gaf haar een voorzichtige
stevige plechtige kus op haar wang. ‘Mooie bloemen.’ ‘Ja’, zei Karen. Ik nam op de
straat vluchtig afscheid van haar, stijl verre buur, en stapte in de bus. De chauffeur
vond 't geloof ik niet zo èrg vreemd dat we ineens een moment in dat poortje
verdwenen waren geweest.
Ik heb Karen daarna nog maar eens gezien, heb daar dikwijls, dikwijls,
rondgezworven na school. Ik kon dikwijls in die eigenaardige streek de weg naar
de school niet meer vinden. Eens, op een avond, ik was er met de fiets, zag ik haar
dan toch uit de school komen. Ik stond in de fietsenbewaarplaats. Meisjes en jongens
die vóór het eigenlijke uitgaan van de school al uit de school waren gekomen wisten
natuurlijk niet wat ze van me denken moesten maar ze braken zich er het hoofd niet
over omdat ik, tobberig doende, ook met een fiets - de mijne - bezig was. Het was
een bewaarplaats met alleen een rieten dak erboven. Een soort grote Afrikaanse
hut. Direct konden de eerste leraren komen. Er was niets meer te morrelen aan de
fiets. Mijn toestand
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werd er onhoudbaar. Daar kwam Karen. Zij had een vriendin bij zich, zij wilde zich
niet met mij bezighouden, 't ging nu eenvoudig niet vond zij. Had ik haar alleen maar
kunnen vragen wanneer zij weer in Ribe was. Ze moest lang scharrelen voor ze
haar fiets had. Ik ging vast het korte stuk zandweg af die zij ook zou gaan. Het was
om dit uur, het was winter, al helemaal donker in Denemarken. De zandweg was
een holle weg tussen hoge bermen. Er was daar bijna geen licht meer van de lampen
bij de school. De weg was vreselijk modderig. Ik wachtte op de helft van de zandweg.
Daar kwamen ze, zij en haar vriendin, met de fietsen aan de hand. Ik sprak Karen
aan alsof ik haar heel goed kende. Het andere meisje wachtte ook, maar ik beduidde
haar dat ik even iets met Karen alleen moest bespreken, het ging over een brief die
zij moest afgeven. Het meisje nam het en liep door, ‘zij moest op het eind van het
zandweggetje, waar die op de grote weg kwam op Karen wachten, niet zonder haar
vriendin weggaan hoor!’ Kon ik maar één minuut alleen met Karen zijn, even bij
haar staan, haar, even, goed zoenen en een zoen, één zoen, van haar krijgen. Maar
daar kwam een zompige stap. Natuurlijk. Een man kwam de zandweg af. Ik raakte
helaas in paniek. Ik had makkelijk iets over het achterlicht of de ketting van Karens
fiets kunnen verzinnen - de hulp in de nood -, haar het achterwiel laten oplichten
terwijl ik aan de trappers draaide: ‘doet ie 't nou?’ (natuurlijk zou ie 't nou doen) en
dan zou de man gepasseerd zijn. Maar ik had de tegenwoordigheid van geest niet.
Ik maakte, met Karen, dat ik wegkwam, de zandweg uit. (de stap - een agent of het
hoofd der school - bleek een kleine jongen te zijn) Daar stond Karens vriendin te
wachten. Ik gaf ze allebei een reep chocola die alle twee voor Karen bedoeld waren
geweest en riep joviaal tot Karen ‘dus je vergeet 't niet, hè?’ Ik geloof dat Karen
flauwtjes het hoofd schudde. 't Kan ook zijn dat ze dat maar liet. Die leeftijd voelt
niets voor rompslomp. De bestemming van ‘de brief’ ging haar blijkbaar matig ter
harte.
In die tijd kende ik ook een andere Karen. Zij stond in een bioskoophal naar de
plaatjes te kijken in Ribe. Ze was nogal dik.
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Sterk, gezond. In de loop van de middag, of liever, later, achteraf, kwam mij het
beeld: stevig gespannen jong varken, wel eens in de geest. Overdreven knap was
zij niet, maar aantrekkelijk genoeg, hard en jong. Erg nuchter van innerlijk, dunkt
me. Ik ging naast haar staan en raakte haar hand aan. De tweede keer kneep ik
die hand stevig zoals ik het oor of de neus van een lief jong varken zou geknuffeld
hebben. Wij gingen, op mijn voorstel natuurlijk, ook de platen van een andere
bioskoop eens bekijken. Onderweg maakten twee meisjes die ons ontmoetten een
grapje over onze snel bereikte kennismaking: ‘die hebben elkaar gevonden’. Daar
bij die andere bioskoop was een ogenblik niemand en ik merkte dat zij het goed en
gewoon nam toen ik haar - riskerend dat er iemand de doorgang binnen zou komen
- een keer een flinke zoen op haar wang gaf. Daarna ging zij gemakkelijk op mijn
voorste] in ijs of iets anders te gaan eten in een van de bekende lunchrooms van
de plaats. Daar was het stil. We vonden een zitje, een apart hoekje met een bank
aan twee kanten en één tafel. Ik liet haar midden op de lange bank zitten en ging
zelf op het korte stuk zitten mede voor het uitzicht. De radio speelde, wat mooi
geluiddempend was. De bediensters zaten ergens anders met elkaar te ginnegappen.
Wel was er een raampje dat uitzag op ons half omsloten hoekje, maar het was niet
zeker dat iemand ons door het raampje zou willen gaan bespieden, niet eens
waarschijnlijk zelfs.
Ik had een flinke portie taartjes besteld en thee voor mij en limonade voor mijn
nieuw jeugdig gezelschap. Zij at er flink van en af en toe zoende ik haar geweldig.
Het hinderde haar blijkbaar niet in 't minst. Toch was 't eigenlijk verschrikkelijk riskant.
Het geluid van onze zoenen (de mijne hoofdzakelijk, zij verkoos de passievere
houding, en de actievere tegenover de gebakjes) moet soms wel de bescheiden
spelende radio overstemd hebben. De met elkaar giechelende (niet over ons, meen
ik) serveuses zullen het misschien als waarderende eetgeluiden gehoord hebben.
Wie weet wat een ander hoort. Hoe minder men zich over zulk een theoretische
kwestie zorg maakt, hoe beter.
Het was daar heel prettig in die lunchroom. Ik vroeg haar on-
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benullige zaken, hoeveel broers en zussen zij had (enorm veel) en zo. Op een
gegeven moment komt een kennis van me binnen, een dame die ook in Esbjerg
woonde, waar ik woonde. Het was niet erg, want het was niet gedurende een
zoen-scène dat ze binnenkwam. Ik stond op, gaf haar een hand, sprak wat met
haar, oa. over mijn zieke vriend die ik wilde bezoeken, zei ondertussen tot Karen
dat zij nog maar een taartje moest nemen, aldus mijn rol van zich goedig en met
genoegen opofferend suikeroompje accentuerend. Mijn kennis ging aan een ander
tafeltje zitten. Ik had er wel zorg voor gedragen staande te blijven en haar niet uit
te nodigen bij ons plaats te nemen. De jeugd vindt dat vaak vervelend, de
gedwongenheid van een nieuwe kennismaking. Ik had haar zelfs niet aan de dame
uit Esbjerg voorgesteld. Na enige tijd, verder zonder zoenpartijen natuurlijk, gingen
we weg. Hoewel ik wist dat daar dikwijls toezicht was, eigenlijk een notoir-onsafe
plekje, stelde ik haar voor een wandeling naar het stadsbos van Ribe te maken. Zij
vond 't goed. We gingen in het bos op een bank zitten. Een tweede wandelwegje
liep, wat lager, een tiental meters voor ons, parallel aan het paadje waar onze bank
aan stond. Hoewel ik wist dat het bos er verre van besloten was begon ik haar
natuurlijk al gauw naar hartelust te zoenen. Zij zoende ook terug als ik dat vroeg.
Een beetje uitgezoend, bleef ik met mijn mond tegen haar wang haar naar haar
faunachtige ogen kijken. M'n armen had ik om haar schouders. Haar ogen keken
niet of zelden in de mijne, maar bewogen verstrooid tevreden en toch met een
intrinsieke mischievousness, zoals faunachtige ogen eigen is. Ik had zo nog wel
heel lang willen blijven zitten, mij eventueel meer en meer verdiepend in het geheim
van die ogen, toen ik merkte dat zij al enige tijd, zonder de iets hooghartige trek van
verstrooidheid helemaal te laten varen, mij door stoten of kloppen, en door haar
kijken, op iets attent wilde maken (het stoten zal door haar rechterbovenarm
bewerkstelligd zijn). Ik draaide mij om in de richting waar haar ogen keken en zag
dat Karen met een uitgestrekte rechterarm en een uitgestrekte rechterwijsvinger
wees naar het gezicht van een geestelijke die aan de andere kant van de tien meter
laag struikgewas, op het an-
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dere weggetje liep en ons verbaasd maar nog niet urgent bemoeizuchtig aankeek.
Ik wist niets beters te doen dan groetend met mijn hoofd te knikken, beleefd hoewel
min of meer informeel, alsof ik daar een vaste klant was door wie hij elke dag gegroet
werd of kon worden. De geestelijke groette mechanisch terug. De tien meter
struikgewas behoedde ons alle drie voor onwelkome complicaties. Zogauw de man
achter de struiken verdwenen was smeerden we 'm. Onze figuur kan noch in zijn
schema's van ‘vader en dochter’, noch in die van ‘verliefd paartje’ gepast hebben.
Op weg door de stad naar de bus, begeleidde ik haar tot aan het ziekenhuis. Wij
wandelden langs het raam van mijn vriend, ach wat zag hij grauw. Hij knikte
vriendelijk naar ons.
Die Karen zag ik ook nooit meer. Ik wachtte haar de volgende zaterdag op. Zij
had mij verteld hoe laat zij aan het busstation gewoonlijk arriveerde als zij 's middags
uit haar dorp naar Ribe ging. Ik had twee jassen over elkaar aan, 't zal wel niet
toevallig geweest zijn, een regenjas over mijn andere overjas. Ik zag er daardoor
vrijwel onherkenbaar uit, verbeeldde ik mij. Een dame hield, terwijl ik naar de bus
uitzag, mij voortdurend en zeer steels in het oog. Vrouwelijke politiebeambte, moest
ik redelijkerwijs veronderstellen. Of de moeder van Karen. Karen was er niet en ook
de vele andere zaterdagen dat ik naar haar uitzag niet meer.
...en dan staarde Kakokof voor zich uit alsof nu juist díe Karen alles voor hem
betekende. Hoe hij ze nog uit elkaar wist te houden na zoveel jaren... Als je hem
aan het woord het, vertelde hij maar door. Half-pueriele, maniakale, maar nimmer
wellustige verhalen. Hij verzon ze, denk ik. Want hoe lang was hij al niet uit
Denemarken weg voor hij in Genua stierf.
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W.L. Brugsma
Havenmeesters en pakhuisbazen
Nederlanders hebben in de politiek de neiging tot vaststellen van wat er eigenlijk
zou móeten gebeuren. Het objectief veronderstellen van wat er vermoedelijk zal
gáán gebeuren, komt hun als principeloosheid voor. En zij worden geschokt door
de stelling, dat in de politiek succes niet alleen een empirisch maar ook een moreel
criterium is: dat succes in de politiek plícht is.
Nu kan men aanvoeren, dat Nederlands invloed op het wereldgebeuren zo gering
is, dat wij het ons gerust kunnen veroorloven censor mores van anderen te zijn, dat
het geen kwaad kan wanneer een hoofdredacteur in Oude Pekela zijn artikel besluit
met: ‘Wij waarschuwen Chroesjtsjow voor de laatste maal...’ Maar het onverdroten
voortbakken van vooruitstrevende liever-koekjes of behoudzuchtige
liever-niet-koekjes kan ons opbreken. Het Nieuw Guinea-beleid was zo'n
gerationaliseerde wensdroom, en uit het bitter ontwaken heeft menigeen geen lering
getrokken, niet het inzicht verworven, dat wat wij ‘verraad der bondgenoten’
noemden, in feite slechts verblinding door die eigen wensdroom was.
Welke empirische maatstaven Nederlanders ook in zaken hanteren, in de politiek
hangen zij nog aan Willem de Zwijgers woorden, dat het niet nodig is te hopen om
te ondernemen, niet nodig te slagen om te volharden. Zij vergeten dat dit
revolutionaire woorden waren, de wanhopige geruststelling dat álles beter was dan
de ondraaglijke status quo. In het intrinsieke conservatisme
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van de geprivilegieerde - en Nederland verkeert in die positie - wordt die houding
nonsens. En in het succesvolste deel van de Nederlandse gemeenschap, het
zakenleven, zou geen president-directeur er zijn aandeelhouders mee zoeken te
inspireren.
Buiten de commerciële sector blijft succes in Nederland verdacht. Voor de meeste
Nederlanders lijkt niet het resultáát van een politiek primair, maar de als principes
en goede bedoelingen verklede wensen, die erachter steken. Als die maar edel
genoeg zijn, verleent het falen er zelfs een aureool aan: de aangename zekerheid
een goed, zij het onbegrepen mens te zijn. De ónaangename zekerheid in de
wereldpolitiek betreft inmiddels het feit, dat hij handelt over het voedsel, de behuizing
en de scholing van honderden miljoenen, over het redelijk beslechten van conflicten,
over oorlog en vrede en - 18 jaar na Hiroshima - over het voortbestaan van de
mensheid. Die zekerheid beperkt het recht om fouten te maken op goede principiële
gronden, om te ondernemen zonder te hopen en te volharden zonder te slagen.
Deze overwegingen dringen zich op, wanneer men ziet hoe halsstarrig Nederland
zich verzet tegen de mogelijkheid (vermoedelijk de onafwendbaarheid) van een
modus vivendi tussen Oost en West. Van links en rechts wordt door onze
‘Stalinists-in-reverse’ waakzaamheid gepreekt en op voorhand gejammerd over de
uitverkoop van de Westerse beschaving. De mercantiele delta, die als geen ander
de ervaring heeft, dat handels- en andere niet-politieke contacten een
politiek-liberaliserende uitwerking hebben (en die derhalve met een gerust hart
negotie dreef met de duivel en zijn moer) voert de koude oorlog met koude hartstocht.
En zij doet dat, terwijl tegenover het indirecte en nogal abstracte gevaar van de
communistische overheersing het directe en zeer concrete gevaar staat van te
geraken onder de auspiciën van de Franse politiek en de Duitse economie. Met
haar fijnvertakt commercieel instinct heeft zij dat weliswaar aangevoeld, maar zij
verzet zich er slechts met één hand tegen: het ijveren voor de toetreding van
Engeland tot de EEG. De andere houdt zij in de zak: geen Nederlandse minister durft
de contacten met Oost-Europa te verruimen, of in Bonn met de erkenning
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van de Oder-Neisse-grens te dreigen. Dat zou immers immoreel, on-principieel zijn.
Even schandelijk als de ruimere contacten, die onze Scandinavische bondgenoten
wél met de Oosteuropese landen onderhouden, of de erkenning die de Gaulle wél
aan de Oder-Neisse-grens heeft gehecht.
Nederland blijft ijveren voor Europa, niet het geografisch Europa uit de schoolatlas,
maar dat wat wij het politieke Europa wensen te noemen, en dat inmiddels hard op
weg is het Europa van de Gaulle en Adenauer te worden, of meer nog het Europa
van Krupp en Boussac. Het ijvert daarvoor met een dogmatisme, een ongerept
geloof in de slagzinnen over de vrije wereld en een puriteinse verloochening van
de realiteit, die voor ons, zoals ik al eerder in Randstad zei, nog maar één kwalificatie
openlaat: het Albanië van de NATO. En wij lopen het gevaar, gelijk de dorpsidioot bij
het touwtrekken, ons nog in het Oost-West conflict schrap te blijven zetten, wanneer
niet alleen de tegenpartij maar ook onze Amerikaanse medestanders het touw al
hebben losgelaten.
De invloed van de politicus op het wereldgebeuren is op z'n best gering, die van de
Nederlandse politicus nauwelijks afleesbaar. Maar de laatste heeft tenminste
tegenover zijn eigen land de plicht, zich in te stellen op de realiteit, zijn
veronderstelling over hetgeen er vermoedelijk te gebeuren staat, te gronden op de
objectieve gegevenheden, die - alle principiële voorkeuren ten spijt - beslissen over
de politieke evolutie. In hoeveel van zijn conclusies het genie Marx volstrekt ongelijk
mag hebben gehad, niet in zijn uitgangspunt: de determinerende invloed van de
sociaal-economische processen op de politieke vormen. Al zou het hem misschien
verbazen dat die invloed zo groot is, dat de uiteindelijke identiteit van belangen
tussen burgerlijke en socialistische landen aanzienlijk sterker wordt dan hun
ideologisch conflict en een modus vivendi onvermijdelijk maakt.
Het is voor een Nederlander haast onbehoorlijk te pogen, de dialectiek der
hedendaagse gebeurtenissen, of althans een deel daarvan, te achterhalen.
Onderdeel van het Nederlandse fat-
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soensbegrip is de valse bescheidenheid, die iedere vrije oefening van het intellect
vooraf doet gaan door zelfinkrimping: ‘Ik ben natuurlijk maar een domme jongen,
maar ik geloof toch...’ En zoals goede bedoelingen in het Nederlandse politieke
denken het substituut vormen voor welslagen, zo wil de zucht naar betrouwbaarheid,
dat ervaring superieur is aan intelligentie en voorstellingsvermogen. Montesquieu's
aanmatiging, ‘De Perzen’ te schrijven zonder ooit een Pers gezien te hebben,
ondervond in Frankrijk kritiek: in Nederland zou hij misschien wegens valsheid in
geschrifte zijn veroordeeld.
De neerslag van mijn ervaringen uit acht jaar internationale politieke reportage
ruikt inmiddels naar honger en ziekte, moord en brand en vooral naar 's mensen
onmenselijkheid jegens de mensen. Sommige van die woorden hebben elders een
andere betekenis dan in Nederland. Honger is voor tweederde van de
wereldbevolking niet de aangename trek die men na het schaatsenrijden krijgt, maar
het enige gevoel waar men nooit aan went. Ziekte is niet wat men zou kunnen
krijgen, maar wat men heeft. Moord en brand komen op bezoek, wanneer men
binnen het ene machtsbereik het Sovjet-heil verwerpt of binnen het andere hardop
begint na te denken over de verwerping van de christelijke beschaving en de vrije
economie, welker vertegenwoordigers overigens veelal hetzelfde uniform dragen.
Zelf behorend tot het enige volk dat sinds mensenheugenis voor zichzelf en voor
anderen levensgevaarlijk is geweest - het Europese - en dat nochtans door alle
andere wordt nagebootst put men uit lie ervaringen aanvankelijk verontwaardiging
en zelfbeschuldiging, vervolgens de neiging goed te doen, dan resignatie en tenslotte
de opluchtende overweging, dat die ongewenste toestanden weliswaar moeilijk
oplosbaar zijn maar niet strikt onvermijdelijk. Die oplossing ligt niet in de lijn der
brave zielen van de missienaaikrans ‘De Zaadkorrel’, die kledingstukjes vervaardigde
onder het motto ‘Twee kwartjes voor de arme zwartjes’, of van hun protestantse
equivalent, dr. Albert Schweitzer, de bliksemafleider der Europese schuldgevoelens
jegens Afrika, dat een van de zwaargewonden van de wereldgeschiedenis is. Bij
iedere
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Afrikaan die omkwam van honger, ziekte of de hem door een politieman toegediende
correctie, kon men zich in Europa troosten met de gedachte, dat fijngevoelige Zweden
de Nobelprijs voor de vrede naar de dokter in Lambarene hadden gestuurd.
Schweitzer is ter compensatie van de dividendbelasting op het Europese geweten
enigszins uitgetild boven wat hij werkelijk is: een arts die vroom maar niet zo erg
goed orgel speelt in een hospitaal dat niet zo erg steriel wordt gedreven. Maar ook
dat is weer niet zo erg: Schweitzer leidt minder een ziekenhuis voor zwarten dan
wel een kliniek voor neurotische dames uit Europa's en Amerika's betere kringen,
die er in de verpleging arbeidstherapie zoeken voor hetgeen moeders en minnaars
in hun zielen hebben geknakt.
Afrika's zweren en slaapziekte, syfilis en tbc, bilharzia en chronische ondervoeding
kunnen tenslotte niet doeltreffend worden bestreden door de ‘one man-show’ in het
goeddeels onbereikbare Lambarene. Dat vereist een andere aanpak, waarbij men
wel eens Afrikanen zelf zou moeten betrekken. Inmiddels stoort Schweitzer's
aanwezigheid in Lambarene mij niet: hij is een mooi monument voor de
ondoeltreffendheid der goede bedoelingen.
De geijkte politieke denkpatronen van het Oost-West conflict zijn toe aan een
aanpassing bij een nieuwe werkelijkheid: de onvermijdelijkheid van een modus
vivendi tussen Oost en West. Dat wordt in de meeste landen duidelijker ingezien
dan in Nederland, dat sinds het door de Duitsers uit zijn traditionele neutraliteit is
gewekt en tot een heldenrol gedwongen, een compulsieve behoefte aan een
tegenstander voelt. Deze opmerking is geen aanbeveling tot neutralisme, pacifisme
of unilaterale ontwapening. Wij behoren tot het Westen en ons vertrek zou niet
geduld worden.
Het wordt wél tijd de ogen te openen voor wat onze bondgenoten doen of wensen.
De Amerikanen verkennen het terrein voor een modus vivendi met de Sovjet-Unie,
die, wanneer hij op redelijke termen verkregen kan worden, hun wezenlijke belangen
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dekt. De Britten, nooit kruisvaarders, zijn op pragmatische gronden altijd tot een
arrangement met de werkelijkheid bereid geweest. De avondlander de Gaulle die
de Angelsaksische maritieme invloeden van het continent wil verdrijven, droomt
hardop van een Europa van de Oceaan tot aan het Oeralgebergte. Aangezien hij
moeilijk kan aannemen, dat hij via een referendum in de Sovjet-Unie Nikita
Chroesjtsjow zal opvolgen, ligt ook voor hem een rapprochement voor de hand. De
enige Westelijke staatsman, die na 1945 een vriendschapsverdrag met de
Sovjet-Unie sloot, heeft zo'n minachting voor ideologieën, dat hij nooit zal aarzelen
met een anders ingestelde regering te pacteren, wanneer hem dat zo uitkomt.
In de Atlantische alliantie bevindt Nederland zich dus voornamelijk in het
gezelschap van dié Duitsers, die voor hun traditionele Drang nach Osten een nieuwe
ideologische rationalisatie hebben gevonden: de democratische kruistocht. Het is
de vraag of dat gezelschap in ons belang handelt.
De onvermijdelijkheid van een modus vivendi tussen Oost en West - in welke
vorm dan ook - wordt zeker niet alleen bepaald door sommige nationale belangen
of wensen. Zij komt ook voort uitde snel groeiende belangengemeenschap der
geprivilegieerden: de hoog-ontwikkelde, geïndustrialiseerde landen in Noord-Amerika
en West-Europa enerzijds en de socialistische landen van Oost-Europa anderzijds.
Westelijke democraten en Oostelijke communisten hebben zich zo lang blind
gestaard op hun politieke, ideologische en andere, soms slechts vermeende
geschillen, dat zij uit het oog hebben verloren wat hen wezenlijk bindt: hun belang.
Dat belang is van tweeërlei aard. Het geldt in het nucleaire tijdperk ten eerste het
blote voortgaan met leven. Het wordt ten tweede bepaald door de globale
belangentegenstelling met dat driekwart van de mensheid dat hongerig, bezitloos
en uitzichtloos is. Tegenover de minderheid der democratische en communistische
technologieën, die bijkans het monopolie op de economische en militaire macht
bezit, staat een meerderheid: de massa's van Azië, Afrika en Latijns Amerika, die
voorshands alleen beschikken over hun
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honderden miljoenen stemmen om ons duidelijk te maken, dat bij hen de toestand
slecht is en slechter wordt.
Dat wezenlijke conflict tussen tegenstrijdige belangen wordt urgent omdat het
geografisch en op kleur is te identificeren - de scheidslijn loopt tussen noord en zuid
en tussen blank en gekleurd - en door de verschijning van een kampioen der
gekleurde meerderheid: China.
Wie mocht twijfelen aan het overwicht van de belangengemeenschap op
ideologische banden, wordt verwezen naar het conflict tussen Moskou en Peking.
De coalitie der welgestelden trad de facto in werking, toen Londen en Moskou een
economische worggreep op Peking toepasten om het te dwingen van India af te
blijven. En als de Chinezen zeggen, dat Chroesjtsjow een verachtelijke
schoenenlikker van het imperialisme is, dan hebben zij van hun standpunt (en in
hun wat onhoffelijke terminologie) gelijk. Welke ideologische rationalisaties
Chroesjtsjow ook uit de leninistische Koran mag hebben opgediept om de Russische
belangen te versieren.
Het formaliseren van die heimelijke de-facto-coalitie tussen de welgestelde landen
in een serie overeenkomsten, waarin een erfenis van onderlinge conflicten wordt
geregeld en een boedelsplitsing wordt bereikt, is een kwestie van tijd, geduld en
genezing van morele constipaties. Beide kanten voelen zich terecht tot kracht en
waakzaamheid verplicht om te voorkomen, dat de tegenstander uithaalt voor een
slag onder de gordel, die hij met een beroep op de heiligheid van zijn ideologische
doelen zou kunnen rechtvaardigen.
Tijd en geduld zijn voor een regeling der uitstaande problemen nodig omdat de
gesprekspartners begrijpelijkerwijs doende zijn hun posities zoveel mogelijk te
versterken, voordat de krachtsverhoudingen in een geformaliseerde status quo
bevroren worden. Het proces ondervindt, paradoxaal genoeg, vertraging omdat het
begin van détente in Oost en West onderlinge onenigheid toelaat, die door nationale
ambities wordt verwekt: de heilige noodzaak tot bovennationale eenheid der
bondgenoten verdwijnt naarmate de ure des ge vaars wijkt.
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Hoe vals de ideologische probleemstelling in het Oost-West conflict is, blijkt hieruit:
de grootmachten riskeren niets om elkaar van de wederzijds verwerpelijk geachte
ideologie te ‘bevrijden’, zij gebruiken hun machtsmiddelen pas wanneer zij zich in
hun eigen bestaan bedreigd voelen.
Natuurlijk trapt men met deze vaststelling een open deur in: het Oost-West geschil
is niet zozeer worsteling tussen vrijheid en slavernij, maar een conflict dat historisch,
geografisch en economisch bepaald is en dat tenslotte politieke vorm heeft gekregen.
Hebben de ideologieën het conflict gebaard? Zij zijn er eerder de kinderen van. De
obstakels, die een modus vivendi in de weg staan, zijn dan ook volstrekt niet van
ideologische aard: de Sovjet-Unie stelt niet als prealabele conditie dat de heer Ford
door een arbeidersraad wordt vervangen, de vs dringen niet aan op de vorming van
een christen-democratische partij in de Sovjet-staat.
De moeilijke punten liggen op het geo-politieke vlak, het afbakenen der
invloedssferen tussen het continentale Sovjet-blok en de Atlantische, dus maritieme
alliantie. Het moeilijkste is de verdeling van Duitsland, dat eindelijk de rekening krijgt
gepresenteerd voor zijn oostwaarts, tegen de Slavische volken gerichte imperialisme.
Die historische constante heeft zich sinds 919 van verschillende mombakkesen
bediend: het christendom der Teutoonse ridders, de ‘Uebermenschlichkeit’ der
nazi's, de neo-democratie van de gedenazificeerden. De autocraat Bismarck, die
aan zijn zuster schreef: ‘Men moet de Polen slaan tot zij de wil tot leven verhezen’,
was er evenzeer op gesteld als de democraat Stresemann. Alleen de tactiek heeft
gevarieerd: wie vandaag de Duitse kwestie met alle geweld in een moreel of
ideologisch licht wil zien, moet niet vergeten, dat de Duitse generale staf Lenin in
een verzegelde wagon naar St. Petersburg zond.
Wie zulke geniale invallen heeft, moet daarvan de consequenties dragen. De
communistische ideologie is een Westerse. Franse, Britse en Duitse filosofen,
economen en politieke denkers hebben de stenen aangedragen, waaruit de Duitser
Marx het ontzaglijke bouwwerk van zijn sombere theorie heeft opgetrok-
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ken. Om van die academische constructie staatswerkelijkheid te maken in het
Rusland, waarin volgens Marx zelf alle voorwaarden daartoe ontbraken, was een
revolutionair genie nodig. Met het nimmer falend instinct voor de briljante misstap
hebben de Duitse generaals nu juist de enige man uitgezocht, die niet alleen het
tsarisme ten val kon brengen, maar op de ruïnes daarvan een wereldmacht kon
optrekken.
Op het stuk der ideologie hebben de Duitse generaals - die dit niet verwacht
hadden - even ongelijk gekregen als Lenin, die ervan uitging dat de proletarische
revolutie in Duitsland - waar alle voorwaarden wel aanwezig waren - niet alleen zou
volgen, maar zelfs de leiding van de wereldrevolutie op zich zou nemen. Voor deze
en daarop volgende ideologische misrekeningen heeft het Sovjet-volk in 1941 zwaar
betaald, totdat Stalin ideologische preoccupaties overboord zette en de ‘grote
patriottische oorlog’ proclameerde.
Uit deze korte terugblik blijkt, dat hetgeen wij vandaag het Duitse probleem
noemen, niets met moraliteit of immoraliteit te maken heeft. Het is een a-moreel
geval. Zeker is Ulbricht een politieke souteneur en de Berlijnse muur een lelijk ding,
dat vinden Slavische communisten ook. Maar wat alle Slaven vereent - communisten
en niet-communisten - is hun op historische gronden gewortelde vrees voor Duitsland.
Die prevaleert bij hen over de vraag of de Duitsers in de DDR het nu wel zo leuk
hebben. Zij wensen de Duitsers niet noodzakelijkerwijs kwaad te doen. Zij kunnen
trouwens - al of niet met leedvermaak - zien dat de Duitsers zeer wel in staat zijn en alweer op ideologische gronden - elkaar kwaad te doen.
Eén ding is inmiddels duidelijk: de Slavische landen zullen nooit vrijwillig toestaan,
dat de Duitse macht hereend en daardoor hersteld wordt. Zij zijn geen
zelfmoordenaars, en als zij lezen dat zelfs serieuze Westduitse bladen Oost-Duitsland
hardnekkig ‘Mitteldeutschland’ blijven noemen, dan weten zij wat dat betekent: de
wens, de huidige Duitse oostgrens opnieuw oostwaarts te verleggen. Het is mogelijk,
dat de Sovjet-Unie daartoe en tot een Duitse hereniging bereid zou zijn, wanneer
zij met ze-

Randstad 4-6

142
kerheid op de totstandkoming van een al-communistisch Duitsland zou kunnen
rekenen. Maar die terugkeer tot Lenins dagdroom is onwaarschijnlijk: de Westduitsers
wensen haar evenmin als de Polen en Tsjechen. Zij zou de herinvoering van
stalinistische machtsmiddelen veronderstellen om de vergrote invloedssfeer bijeen
te houden, en het Sovjetblok heeft het stalinisme de rug toegekeerd, omdat het niet
meer toepasbaar is.
Zo min als een al-communistisch Duitsland zonder oorlog mogelijk is, zo min is
een al-democratisch Duitsland dat voorshands. Onder deze omstandigheden heeft
het Westen de keus, de niet-geformaliseerde status quo te laten voortbestaan en
te wachten tot de toestand verandert, vermoedelijk totdat de kalveren op het ijs
dansen, of de status quo te formaliseren, dat wil zeggen, te erkennen dat
Oost-Duitsland tot de Sovjet-invloedssfeer behoort.
Op dit punt treedt dan de morele constipatie op, die wordt verhevigd door
Westduitse dreigementen. De Westduitsers zeggen de trouwst denkbare
bondgenoten van de democratie te zijn. Maar als het Westen overweegt, de rekening
te paraferen voor elf eeuwen Duitse Ost-politik, een zo eenvoudige waarheid te
erkennen dat degene die het onderste uit de kan wil hebben, het deksel op zijn neus
krijgt, dan voelen de Westduitsers zich bedrogen. Dan trekken zij het modieuze
neo-democratische pak weer uit, dan pacteren zij met de duivel en zijn moer. Dan
blijkt de betrekkelijkheid der ideologieën.
Het is heel goed mogelijk dat Duitsland, voor dit alternatief geplaatst, zou pogen
met de Sovjets te pacteren, wanneer het zich sterk genoeg waant. Dat is één reden
om niet te talmen. Er zijn er meer. Wij hebben niet de keuze tussen rapprochement
of geen rapprochement met het Sovjet-blok. Wij hebben de keuze tussen
Frans-Russische of Amerikaans-Russische toenadering, tussen het
intern-continentale Europese arrangement, waarvan de Gaulle droomt, of de
meer-omvattende geschillenregeling tussen de continentale Sovjet-macht en de
maritieme alliantie die de Westeuropese periferie met de Amerikaanse macht
verbindt.
Het is duidelijk, dat de laatste oplossing de voorkeur verdient. Het West-Europa
der zes (plus Spanje en Portugal) onder Frans-
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Duitse leiding ontbeert de kracht om als gelijk waardig gesprekspartner met de
Sovjet-Unie te onderhandelen, het heeft op z'n minst lange tijd nodig om een deel
van die macht te verwerven. Dat uitstel van een modus vivendi betekent opnieuw
een lange en gevaarlijke periode van onzekerheid. Het vrijwillig afstand doen van
de Anglo-Amerikaanse macht om op de lange duur zelf tot groter aanzien te geraken,
ligt in de lijn van de Gaulle, die in de tweede wereldoorlog zei: ‘Als in deze slag geen
vijftienduizend Franse soldaten sneuvelen, zal Frankrijks stem aan de conferentietafel
niet gehoord worden’.
Het klinkt patriottisch, maar het toeval wil dat wij geen Franse patriotten zijn en
dus volstrekt niet de ambitie hoeven te koesteren, ons leven ter beschikking te
stellen van een misantropische generaal, wiens nationalisme in het licht van de
huidige wereldsituatie wat provinciaals aandoet.
Niet alleen het eigenbelang van een mercantiele delta moet ons verre houden
van Franse en Duitse continentale ambities, die, zouden zij slagen, ons de rol van
havenmeester en pakhuisbaas overlaten, en, zouden zij door gebrek aan macht
mislukken, de Sovjet invloed vestigen in West-Europa achter de wal die de
Anglo-Amerikanen voor ons in midden-Europa hebben gelegd.
Een vrij wat aanzienlijker perspectief dwingt ons, een modus vivendi tussen Oost
en West te bereiken - en snel te bereiken - onder Amerikaans voormanschap. De
totale macht van de Westelijke alliantie is nodig om de gunstigste condities te
bedingen in de onderhandelingen met het Sovjet-blok. Het Amerikaanse overwicht
binnen de alliantie is nu nog groot genoeg om de particuliere ambities van Fransen
en Duitsers binnen de perken te houden. Het zal dat niet eeuwig zijn.
Februari 1963
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Wim van der Linden
De Albert Cuypstraatmarkt
(1) Van alle markten thuis is de fotograaf: zijn benen dragen hem langs al die mensen
die zijn aandacht trekken, en die hem smeken betrapt te worden, ook al weten zij
niet wie hij is, ook al zien zij hem niet. Maar éen markt is voor de Amsterdammer
‘dé markt’: de Albert Cuyp, een open wereld waartoe iedereen zich geroepen voelt,
ook al is hij geen bewoner van de Pijp.
De wereld van de Albert Cuyp is de onze, hier staan elke dag opnieuw koper en
verkoper tegenover elkaar in een monsterverbond, dat hechter is dan welke
familie-banden ook. Hier spreekt de taal van het klein-geld, de losse centen en
rammelende guldens, een woordje mee: recht op de man (of vrouw) af. Hier zou je
naakt en hongerig kunnen verschijnen, om gekleed en verzadigd weer te voorschijn
te komen: van de Ferdinand Bol naar de Van Wou is àlles te koop, aangeprezen
door de meest overtuigende stemmen of het schrift dat er nauwelijks om liegt: gave
tomaten, mooie sla, gare biet.
En wie nóg meer wil weten, wende zich tot de koopman, en wie de koop wil sluiten
gebruikt de woorden van zijn taal. Want ook het kopen is mededelen, als schrijven
en fotograferen. De koop-waar ligt er, soms onloochenbaar goedkoop, dan weer
bedriegelijk waarachtig. Dan komt men van een koude markt thuis, maar dat voelt
eenieder die alleen maar op de schone schijn wil afgaan en zich graag knollen voor
citroenen laat verkopen.
(2/3) Wie over deze markt gaat zonder ook maar éénmaal stil te staan, wie niet
ingaat op het ‘lach of ik schiet’ van de groenteman, wie de wijze blik van de eenzame
koopman in boeken en tijdschriften niet beantwoordt, wie niet proeft en keurt, kijkt
en leest is een blinde en dove mens, die aan de geur van het leven zelf achteloos
voorbij gaat: een meelijwekkend mens.
(4/5) Voor deze mens niet de welverdiende rust in het koffiehuis, die haven voor
vermoeide voeten en dorstige kelen. Die oase met broodjes en gevulde koeken
voor deze en andere transacties.
(6/7) Vis en textiel, plastic en bloemen, brood en sigaren: het begin van een
eindeloze opsomming. De markt is een gedicht, door mensen geschreven voor
mensen: onmiddellijk, trefzeker, ‘poëzie is kinderspel’ schrijft Lucebert, en de
fotograaf weet het beter. Kinderen maken poëzie, en de mensen, met hun ogen en
vingers, hun huisdieren en badhuizen.
(8) Wie niet weg is, wordt gezien. Na de bede om handgeld 's morgens, het
avondgebed: ‘maak me los, het zijn m'n laatste’. Omdat u het bent: we hebben er
zélf meer voor betaald, maak me los...
Wie de markt zijn geloof onthoudt - het geloof schuilt hier in de buik - is niet waard
hier te verschijnen. Maar kom, en kom terug: niets kost het u om te komen kijken,
en altijd opnieuw bent u welkom in de wereld.
SV
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R.A. Cornets de Groot
Bikini
Il faut se connaître soi-même: quand cela ne servirait pas à trouver le
vrai, cela au moins sert à régler sa vie. PASCAL
Wie Bikini is ingekankerd verwondert de titel die ik mijn essay meegeef niets. Bikini,
niet Hiroshima. Hiroshima betekent vrijheid, vrede - een uitweg uit de oorlog, ook
voor Japan. Een eervolle nederlaag, een eervolle overwinning. Veel leed, veel
ellende, stellig, dat is Hiroshima ook, daarbij vergeleken zinkt Bikini zelfs in het niet.
Maar Bikini is bedreiging, imperialisme, wapengekletter. Bikini bedrukt, onze vrijheid
is weg. Ons doen en laten, ons denken spruiten uit Bikini voort. Hiroshima zijn de
doden, Bikini dat zijn wij, die van vandaag. Mogen zij die nog van gisteren zijn en
weten van niets voortgaan Bikini te ontkennen. Hen is dit eiland nog onontdekt
gebied, de aarde is nog een platte schijf in de wereldzee, onder sterren die ons
leven leiden; een loeiende tol die ronddaast om een waanzinnig vuur; een kerstbal,
verloren in een eindeloos heelal dat met dergelijke bollen die elkaar in evenwicht
houden, is bezaaid. Ptolemaeus, Copernicus en Newton kenden Bikini niet. Bikini
was Einstein in zekere zin. Bikini was in deze glanzende zeepbel, op de huid waarvan
een lek geslagen dreigt te worden. Of Bikini was, minder statisch dan bij Einstein,
in het uitdijend heelal van Hubble, waar 't er minder toe doet, misschien dat dit vuiltje
eindelijk uit Gods oog wordt gehaald.
Maar Bikini betekent meer. Het is het meisje daar, ginds op het strand - de muze
misschien, ik ken haar niet. Ik kan hoogstens haar lichaam kennen, dit sportieve
met benen tot aan het middel, met een boezem die onze ogen de kost geeft. Zij is
de geleidebaan van mijn tastzin, het rijmschema voor mijn oog. Zij heeft ronde
maten, 90-50-90, mooi en objectief, al zegt me dat niets. Hoe meer ik immers de
vensters van mijn zintuigen openzet, des te chaotischer wordt mij haar beeld. En
het houdt niet op, die durende verandering, zelfs niet als ik alles weer sluit. Ze is
mij vreemder dan haar skelet me ooit zou zijn: een mathematische formule, een
getal op een meter, een handvol eiwitten: niets. Vreemder dan haar aanwezigheid
is dit beeld, maar nu, nu ze verdwenen is, opgegaan in het niet van het kijken
vertrouwder, wellicht. Het strand is leeg. Zo ook de zee - deze, die versierd werd
door sirenen eertijds, duikend in het schuim, Uranos' sperma, waar Aphrodite uit
op stond, nat, naakt, zoals was te voorzien. Waar kwam het vandaan, al dat schuim,
door wie werd Uranos ontmand?
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Bloed en waanzin. Een zee van hulpeloosheid.
Radeloos van angst ontvluchten de Albigenzen in hun vaderland (dat Philips II
Augustus onmiddellijk bij het zijne voegt) biechtstoel en brandstapel om het gat te
vinden, de baarmoeder waar Uranos' wrekend zaad zich in storten zal. In hun vlucht
naar Italië namen zij het met zich mee: de geest der klassieke romans, de
troubadourslyriek, een Griekse wijze van denken, uit Spanje overgewaaid. Zij
overstelpten er de droogstoppels mee - de Italiaanse cijferslaven, de piskijkers,
heden die, tevreden met hun notarieel geredigeerde poëzie, de losbandige
vagantenlyriek en de Goliarden buiten hun grenzen hadden weten te houden tot
dan toe. Zij waren tot het hogere geroepen en er viel met hen niet te spotten.
Ontzettend veel stond op het spel, toen een gigantische vagina openscheurde en
Aphrodite haar schoonheid uitschreeuwde. Ze waren verloren, de Pasquino's, de
dottores. Hun heilige drieëenheid legde het af tegen de Griekse van goed, waar en
schoon. Want wel stonden hun goed en waar nog recht overeind: hun schoonheid
kon tegen deze niet op. Aphrodite humaniseerde de middeleeuwse estetiek en vond
daarin het steunpunt voor de hefboom waarmee zij de ethiek uit haar voegen wrikte.
De metafysica volgde, haast alsof dat vanzelf sprak. Het sprak trouwens vanzelf.
Sindsdien werd het leven op aarde noodzakelijk aards, al hield men het hogere nog
zo wantrouwend in de gaten.
Maar hoe was het mogelijk dat de gevluchte Albigenzen, die de seksuele omgang
hadden afgezworen en die zelfmoord preekten als verlossing uit het kwaad, een
dergelijk in hoofdzaak erotisch probleem in het leven riepen? Hoe legde een volgeling
der Katharen het aan het kwaad te ontlopen, hoe hield hij de Poort der Hel op een
afstand zonder zelfmoord, zonder sex? Dat was alleen maar mogelijk wanneer hij
zich de vormenwereld der troubadours eigen maakte. Net als zij vergoddelijkte hij
de vrouw en plaatste haar op een onmetelijke afstand. Ze werd een onbereikbare,
een ‘princesse lointaine’, een zon, een ster, afgezante van het Rijk des Lichts.
Aphrodite verdeelde de mens in zichzelf en in de Staat Gods, zelf reeds de
verdeeldheid ten prooi gevallen in een eeuwigdurende strijd tussen keizer en paus,
kreeg Eros, haar zoon van Ares, vaste voet. De ridderminnaar was geboren, de
verscheurde tussen hemel en aarde, erfgenaam van Albigens en troubadour. Als
Frans i keerde hij uit Italië naar Frankrijk terug om daar, in Fontainebleau zijn Italië
gestalte te geven. Daar zou de jammerlijke splijting in ridder enerzijds en minnaar
anderzijds zich voltrekken. Men kan het zien aan Rosso's schilderingen: moordlustige
heldentafrelen vol bloed en waanzin tegenover de meest obscene verbeeldingen
van een olijke hedonistische geest. Hier bestudeerden de Nederlandse ‘poëtelyke
schilders’ (Frans Floris, Ketel, Uyttewael, Bloemaert en Karei van Mander) de ‘nieuwe
manier’. Zij brachten een ander Italië naar hun woonplaats dan Scorel had gezien,
een literair Italië met zoveel ‘kennelijkheid’ dat het voor nationalisering vatbaar bleek,
zoals Hooft en Vondel het literair, Hals en Rembrandt het picturaal zouden bewijzen
eerlang.
Vandaar naar onze tijd is nogal een sprong - een hinkstapsprong. En die ga ik
dus nu ook maken.
Realisme leidt niet tot realiteit, zegt Simon Vinkenoog en als hij gelijk heeft volgt
daaruit, dat realisme een wereld van symbolen is. Hellas en de gulden
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snede - in een dergelijke verder niet meer te herleiden formule moet een leven, een
boek te stileren zijn, dacht ik. Ik zocht dus een mathematische formule, want
symbolen zijn alleen daarom te peilen, wijl hun vorm berust op een wiskundige
constructie. Omdat Vestdijk me na aan het hart ligt en omdat hij voldoende had
geschreven daartoe, waagde ik het de structuur - niet zomaar wat motieven, o neen!
de structuur van zijn romans in een bepaald patroon tot uitdrukking te brengen.
Voor psychologiserende kritici een ergernis, leverde dit onderzoek me meer op
dan ik er wel van mocht hopen: ik hield er de kosmische metafoor uit over - een
begrip waar een heel schema zich naar voegen laat.
‘Hoe doet de kosmos zich aan verschillende schrijvers voor?’, vroeg ik en het
antwoord daarop is van belang voor ons inzicht in de vormenwereld van de schrijvers.
Het is bovendien niet erg moeilijk die vraag te beantwoorden. De kosmische ‘realiteit’
doet zich altijd gestructureerd voor, zelfs als zij zich voordoet conform de optische
schijn. Dat komt omdat die realiteit door de waarnemer geretoucheerd wordt tot het
beeld dat hij wenst te zien. Dat beeld is dus met alle vezels verbonden aan deze
zeer bepaalde psychische structuur van deze ene waarnemer; het is de kosmische
metafoor en die dient de kritikus dus als een schematisme, helder genoeg om
representatief te zijn voor het met de psychische structuur van de schrijver
corresponderend beeld van het heelal. Zij is uiterlijk een samenraapsel van
conventionele beelden (zon, maan, sterren, licht, donker, etc.) dat gehoorzaamt aan
heel bepaalde wetten, die teruggaan op de stelsels van respectievelijk de astrologie,
Copernicus, Newton en anderen. Van de drie met name genoemde mogelijkheden
vond ik in de literatuur een aantal verwerkingen en zodoende kwam ik tot het
volgende schema, dat hoewel doordacht, misschien iets duisters houdt tot nader
order. Met excuses dus gaarne dit:
schrijver

K-metafoor

karakter

Vestdijk

conform
astrologie

ratio-romantisch logotheologisch Middeleeuwen-heden

Marsman

conform
Copernicus

rationalistisch

zelfvergroting

na 1534 heden

1) Luycken

conform
Newton

rationalistisch

zelfvergroting

na 1680 heden

romantisch

zelfverlies

2) Nieuwland

betrekking tot
God

periode

Verschillende vormen van literatuur die beantwoorden aan een schematisme, dat
blijkbaar berustte op een of ander beeld van het heelal: het gaf mij een wet in handen,
de ‘totaliteitswet’ volgens welke literatuur streeft naar realisatie in de concrete wereld,
die daarom wordt vervormd naar de grondvoorstelling van de auteur. De wet maakte
ontwikkelingstheorieën overbodig. Die
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verklaren ook, afgezien van het feit dat zij er voornamelijk toe bijdragen de kritikus
zelf reliëf te geven, zogoed als niets.
De leer, bijvoorbeeld, dat de school der Tachtigers vooral een reactie ‘is’ op de
kwallerigheid van een vorige generatie zit ons als een automatisme zodanig in het
achterhoofd gehamerd dat wij op de vragen: ‘Waarom gebruikt Kloos het beeld
“dooraderd rots”, waarom Perk “gebeeldhouwde sonnetten”?’ zonder verder
nadenken antwoorden, ‘vanwege de kwallerigheid!’ Maar bij de vraag waarom Rodin
hun tijdgenoot was en waarom men opeens aan hem denkt bij het horen en zien
van zoveel steen, vergaat ons de lust tot antwoorden. De leer ‘uit-reactie-op’ wordt
hier tot onverstaanbaar geprevel. De vraag is een stoplicht voor de fantastische
evolutie van letterkundig weekdier tot onverslijtbaar graniet. Ik begrijp trouwens niet,
dat men, vragend naar Kloos, naar Perk, wordt doorgestuurd naar de Tollensfabriek.
Waren de Tachtigers zelf ook zo slim? Hoe was hun werk dan ooit te lezen? Opnieuw
dus, waarom zoekt iemand het in steen? En nu niet hemels kijken, niet goochelen,
niet magie, niet Zeitgeist of inspiratie, maar gewoon: waarom?
Omdat hij het in lucht niet vindt, lieve mensen, omdat hij geen luchtmens is, maar
een steenmens. Omdat hij desnoods tegemoet wil komen aan de wetten van de
zwaartekracht, op voorwaarde de schoonheid te hebben aanschouwd, dáárom.
Want die verzoende hem pas met de onvermijdelijke dood. Eerst door haar verloor
Hein zijn onaantrekkelijk, ja liederlijk karakter. Hij is een goede dood opeens, geen
wonder - men moet niet van het lieve doodzijn ijzen... Daarom sprak steen hen aan,
omdat ze van de dood hielden, de Tachtigers, omdat steen beter dan water, vuur
of lucht de rusteloze rust van dit lieve doodzijn symboliseerde.
Maar ik heb niemand overtuigd, natuurlijk niet. Dit is maar een wankele verklaring
van de tachtiger-voorliefde voor steen en het is niet moeilijk om er met fantasie vier
of vijf andere aan toe te voegen, de een al beter dan de ander en dat al zonder
magische poeha van inspiratie als het er om gaat het onverklaarbare te verklaren.
Het is ‘expiratie’. Niet: gebrek aan vorm of overvloed aan gelei is het probleem,
maar dit: de dichter, de dood en het tegenwicht daarop. Acrobatiek boven de grafkuil
- een vent een vent, een vorm een vorm. Totaliteit. En niks ontwikkeling. Het causale
denken verbindt elkaar in wezen vreemde zaken. Het schept geen ‘organisch’ geheel.
Door zulk denken ontstaat hoogstens een fietsbel, maar ik zoek een claxon, neen,
een computer. Er is geen causaal verband tussen deze ene schrijver en deze, zijn
astrologische metafoor. Alleen tesamen zijn zij beide één en niets zonder elkaar.
Van Bikini uit zien wij totaliteiten. Vestdijk ‘is’ astrologie; Marsman ‘is’ heliocentrisme,
etc.
Nu dan het schema, het ogenblik is er rijp voor.
Ik laat de eerste kategorie hieruit even met rust. Een zekere vertrouwdheid met
die vormenwereld mag ik na wat er aan de hand van Vestdijks roman-opbouw in
‘de Gids’ van oktober '62 van is gezegd, aanwezig achten. De tweede kategorie
dus, Copernicus en het heliocentrisme.
Zoals de astrologie zeker weet dat er een beginsel achter het leven schuilt, zo
wist Copernicus dat. Zijn wereldschokkend boek werd pas geruime tijd na zijn
heengaan (maar hij kreeg het werk eerst op zijn doodsbed in druk te
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zien) verboden. Niemand had er de betekenis van doorzien, hijzelf evenmin: het
boek was opgedragen aan de paus. Het was een welkome leer die sommi-ge
theologen ertoe verleidde Gods plaats in het heelal exact te lokaliseren: in de zon
uiteraard. Pas toen Giordano Bruno over teveel verbeeldingskracht bleek te
beschikken kwam het boek op de Index (en Bruno op het vuur).
Scherp, bepaald, omlijnd - zo was de wereld van de heliocentrische rationalisten:
een rekensom, mooi geconstrueerd, badend in kennis en licht. Hij zou heilstaat
kunnen zijn, Utopia, Arcadia, Paradise Regained en bovenal de pastorale van de
18e eeuw. Het is een wereld van buiten af in elkaar getimmerd, dat is: los beschouwd
van het eigen bestaan, objectief, belangeloos, met een wetenschappelijke
onbekommerdheid. Het licht van deze zon maakte het oog tot tastorgaan; dit oog
beschreef de omtrek der dingen, van buitenaf, lineair. De objecten door de
heliocentrist gezien weerspiegelen zijn geometrische geest: scherp, bepaald, omlijnd.
Een verrukkelijke wereld waar men over bleef praten, een wereld van de vierde
naamval, een wereld voor de ongelovige Thomas, stikvol bewijzen die men aan kon
blijven slepen, tot in het oneindige. Ze hadden gelijk, die lieden, ‘het gelijk van vissen
vingers/het gelijk van de ogen op borsten/het gelijk van honderd tegelijk zingende
bossen/’ (aldus Lucebert in ‘het gelijk - een chanson’). Dit gedicht van Lucebert staat
in ‘Merlijn’, januari 1963.
Copernicus dat is een licht dat geen romantische gevoelens gedoogt. In de
duisternis van parken en kloosters, van kerken en bossen horen monniken en
minnaars thuis, gebeden prevelend of een zoete naam: verslingerden aan het Woord.
Maar hier onder deze zon regeert de barricadeheld, de microbenjager, de
conquistador, de verlichte despoot. Geen woorden maar daden. Revolutie,
anticlericalisme, een betere maatschappij - vrede: een paradise regained, het hele
program der Verlichting ver voor de Verlichting. Het ideaaltype van deze beweging
is Lodewijk XIV. Zijn particuliere revolutie van 1661 die hem het absolutisme schonk,
zijn anticlericalisme, dat eindelijk de Gallicaanse Kerk vestigde, zijn betere
maatschappij door bevoorrechting van de burgers, zijn (moeilijke) binnenlandse
vrede en zijn paradijs in Versailles, dit middelpunt van Frankrijk, pralend paleis in 't
centrum van een immense tuin, deze woning van de roi soleil, maken dat duidelijk.
Hij had zijn heliocentrisme niet beter tot uitdrukking kunnen brengen, deze koning,
dan door die architectuur.
Waar 1661 als een belofte klonk aan Frankrijk, klonk Marsmans ‘paradise regained’
zo vlak na de oorlog zelfs als een belofte aan de wereld. Men doet verstandig te
huiveren voor zulke heilige woorden. Wanneer lieden voor wie het begrip
gemeenschapszin een holle klank is, mij iets beloven bid ik hen de belofte in te
trekken. Doe het niet, zeg ik, ik hoor in jullie heilstaat helaas niet thuis, ik heb
aanpassingsmoeilijkheden en jullie zijn de eersten niet die eigen wel en wee in
veilige haven hopen te brengen door mij die plaats uit de verte aan te wijzen. Jullie
komt wel waar je wezen wilt, misschien, maar het is, helaas alweer, over mijn rug.
Je belofte is niet op mij, maar op eigen glorie betrokken. Bespaar me 1661, ik ben
teveel democraat. Paai me niet door de burger te bevoordelen, Louis, en praat me
niet aan, Henny, een ‘goed soldaat’ te zijn, want in weerwil van mijn gezindheid
houd ik het maar op de ridderminnaar, o, gvd. blijf me van m'n lijf met je kunst!
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Marsman, Ie poète soleil, die Echnaton kent op zijn manier, die zich verbroedert
met Babylonische hemelbestormers en die de Dierenriem doorsnelt, is om al deze
en andere feiten op een onmetelijke afstand van zijn medemensen verwijderd: hen,
die hij tenslotte met ‘volk’ aan zal spreken, smekend, of ze zijn ‘klankbodem’ niet
willen zijn? Het is tevergeefs, natuurlijk, wie had het anders gewenst? Uit die verte
ziet hij ze ook niet eens goed. In zijn boeken leven ze niet. Ze lopen, zoals Ter Braak
het zei, ‘te symboliseren’. Het werkelijke leven dat is Marsman zelf, de rest is maar
reflectie daarvan, zijn ‘spiegelzaal’. Hij straalt uit, conform de zon: ‘Hoe vaster ik
slaap - des te zwaarder slaapt het heelal - kan het zijn - dat - de ellips der
geschiedenis niets anders is dan het spiegelbeeld van mijn slaap?’ (Tempel en
kruis). Hij heeft uit dit beginsel, het dient erkend en ik erken het, moedig de
consequentie getrokken: Hitlers hysterie vatte hij op als zijn boze droom en in
overeenstemming met bovenstaand citaat zag hij in het ontaarde Duitsland 't
‘spiegelbeeld van zijn slaap’. Marsman walgde dus niet omdat hij dit Duitsland zag,
maar dit Duitsland kwam er pas als gevolg van zijn onpasselijkheid, het was de
‘steenprojectie van zijn eigen walg’ (Tempel en kruis)...
Door deze omtuimeling van waarden verdween zijn rust. Het hele stelsel stond
op zijn kop. ‘Die eens als zon in 't zenith heeft gestaan/zal bijten in het zand als een
creperend dier’, schreef hij naar waarheid. Het dolgedraaide heliocentrisme dat op
zijn glorie doelde, maakte hem een zandkorrel gelijk, wie had het kunnen voorzien?
de fout van Marsmans conceptie zit in de eisen die hij stelt. De normen waar zijn
mensen en zijn paradijs aan moeten voldoen zijn namelijk pas aan te leggen in
tijden van vrede en rust. Daar zoekt de despoot ook naar om ‘verlicht’ te kunnen
zijn, om te kunnen schitteren dus. Het is de rust van het kerkhof en het is niet de
rust die ik zoek...
Maar het evenwicht in poëticis is weg en moet worden hersteld. Er is maar één
oplossing daarvoor: Marsman moet zich zo spoedig mogelijk losmaken uit het
middelpunt en er een buitenpersoonlijk beginsel in plaatsen. Een beginsel dat zich
niet vernietigen laat, dat de middelpuntvliedende kracht overwint, om in de juiste
afstand de juiste verhouding te bewaren. Die bindende kracht vond hij tenslotte in
wat hij ‘de creatieve geest’ ging noemen, die van de Middellandse zee. Eerst toen
hij zijn werk daarin verankerd zag, daalde ‘in zijn hart antieke vrede’ neer.
Geen zonnekoning of er is een droit divin, zou ik willen zeggen, maar niet zonder
daaraan toe te voegen dat deze ommezwaai voor Marsman een volledige bekering
is geweest tot de astrologische vormenwereld. Hoe groot is het verschil tussen de
creatieve geest van deze zee en die van bijvoorbeeld Ina Damman? Vele wegen
gaan naar Rome, geen Copernicus die daaraan ontkwam tot nog toe.
‘Et in Arcadia ego’ schilderde Poussin en tal van beeldende kunstenaars kozen
na hem hetzelfde onderwerp. Newton had nog niets gezegd, maar het was al
aanwezig: in het paradijs waarde hij rond, Hein, met of zonder zeis. Blindelings
trapte je hem op zijn tenen. De lijn der redelijkheid verdween, de redelijkheid der
lijnen. De geest der geometrie bezweek. Er was geen licht, geen kennis, geen
rekensom. 't Oog werd blind voor lijnen en ontdekte slechts hier en daar een vlek.
't Kende de wereld niet meer maar gaf zich er aan over. Het vertelde niet langer
over de dingen, maar gaf die zoals zij zich
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voordeden, in massa's, vlekken samengevat. De wereld van de vierde naamval,
van het belangeloze denken was er een van de derde geworden, een wereld, die,
zelfstandig geworden, handelend optrad. In tegenstelling daartoe werd het actieve
oog, het ‘tastorgaan’, passief: spons, consument. De hele wereld zoog het op. Die
drong zich in ons binnenste in en vestigde daar het rijk van de ethische datief.
Daarom liet men in de dingen (die minstens zoveel gestalten hadden als er
lichtverdelingen zijn) het innerlijk streven naar manifestatie in vormen los. Hij
weigerde regelend - lineair - op te treden, de artist: passief, passief! de vlucht uit
het scheppingsproces. De wereld regelde immers alles zelf?
Dat was de challenge, de responsorische situatie van de Newtonmens. Het
beginsel achter het leven was een probleem geworden. Sinds Newton was het
oneindige heelal of leeg of vol. De theologen raakten er niet over uitgepraat. Moest
men geloven dat Christus' werking zich beperkte tot het menselijk hart? Moest men
het kosmisch perspectief der theologie maar loslaten, of moest men integendeel
voortgaan het heelal te bevolken met engelen en duivels, alsof Newton er nooit was
geweest?
Wanneer het heelal leeg was, dan stelde men de mens daar als een volheid
tegenover. Maar hield men het heelal voor vol, dan was de mens een zandkorrel
gelijk. En geen van beide vraagstukken was voor een objectieve kijk meer vatbaar.
De vraag was inderdaad: ‘Hoe doet de wereld zich aan mij voor en hoe groot schijn
ik mijzelf daarin toe?’
Ik meende ook de Godheid woonde verre
In eenen troon, hoog boven maan en sterre
En heften menigmaal mijn oog
Met diep verzuchten naar omhoog:
Maar toen gij u beliefden te openbaaren
Toen zag ik niets van boven nedervaaren,
Maar in den grond van mijn gemoed,
Daar wierd het liefelijk en zoet.

Hier is de zelfwerkzaamheid, de innerlijke drang der dingen naar manifestatie in
vormen. Zo gaat het in het leeg heelal van de piëtist van Jan Luycken voor wie de
wereld niets was, het hart daarentegen, de kern van de kern, alles. Van dit piëtisme
naar ‘Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten’ is maar een stap, en hij had
gelijk, die de stap waagde: ‘het gelijk van het gelijken/ op een grote gek die door
drinken denkt’ (Lucebert, het gelijk - een chanson).
De andere kant, de nietswaardige mens in het vol heelal zien we in Pieter
Nieuwlands ‘Orion’:
Vermeet'le! draait voor u alleen
De gansche schepping om u heen?
Is ze u alleen ten dienst gegeven
U, die uit nietig stof geteeld,
Het broos genot van 't vluchtig leven
Met vlieg en mier en made deelt?
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Die zienswijze werd óók mogelijk na Newton: wij zijn geen kroon der schepping
meer. Nieuwland zegt 't: het zij zo. Wij zijn larven, maden, vliegen.
Maar hoe zegt hij het, deze versifex, op een toon, uit een hoogte of hij God-zelf
is. Natuurlijk stelt hij, objectief, wat niet meer zonder valse klanken kan, mens en
mier op een lijn. Maar hoe lang houdt hij dat vol, dat zitten op een hoogte die hem
niet past? Wanneer zal hij de hiërarchie waar in de middeleeuwen niemand aan
twijfelde, waar hijzelf nooit ernstig aan getwijfeld had, herstellen? Had hij met Darwin
misschien een vooroordeel gemeen en was de laatste alleen wat gelukkiger in de
uitwerking van zijn droom? Die lijn zat er in. Darwin herstelde de mens weer in ere,
al gebeurde dat begrijpelijk genoeg onder luid protest van dominees en paters die
de gedachte niet konden verdragen Adam van een paap in een aap te zien
veranderen. Het herstel van de hiërarchie in de levende natuur ging gepaard met
een sekularisatie van het middeleeuwse beeld: God was dood. Maar: de
Uebermensch stond op het punt geboren te worden en daarmee was de mogelijkheid
om terug te keren naar de vormenwereld van de astrologische metafoor, de wereld
van de ridder, de cortegiano, de gentleman, die van het Herrenvolk èn van de
honnête homme geopend, opnieuw. Zo komt ook Newton in Rome terecht. Er is
weinig aan te doen. ‘Mimikrie als leitmotiv’, commentarieert Lucebert in zijn chanson.
Rome, de logotheologie, de eerste kategorie uit het schema. Uit werk van Aafjes
en Andreus - bien étonné de se trouver ensemble - stelde ik een ‘echogedicht’ in
het ‘hogere’ samen, een samenspraak tussen Adam, zijn Schepper en een zoekende
dichter.
Adam:
Eva, ik beeld. Ik kan u niet meer noemen
Zoals gij waart. Door een moeras van beelden
Waad ik mij naar u toe, omvat uw leden,
Die jonge hinden springende van wellust,
Sprankelende, spreidgraag. Ik sterf van beelden...
dichter:
Je naam? Maar ik ben je naam vergeten
Je letters lopen over in elkaar.
Wij zijn van zoveel ik bezeten
Dat wij geen leven hebben voor elkaar.
Ik weet je naam wel, maar hoe wil je heten
Springveer, Wilde, Kleine Clown, Vogelenhaar?
Adam:
Gij zult verdeeld zijn in uw eigen woorden
Zij zullen in zichzelven rebelleren
Hun ziel en lichaam strijdend om de voorrang
En eeuwig zult gij beelden en herbedden
Om hun verloren eenheid te hervinden...
dichter:
(jij)
(...) een wijwatervat
en een prinsdom
en een diefstal
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en een bastaard
en een fluwelen masker liefde
jij
Schepper, (tot Adam):
Zie gij zijt naakt, armzalige, uw spreken
Werd zinneloos van kaalheid. Ga, pluk lover
Het armetierge lover van de beeldspraak
Om er uw zuiv're naaktheid mee te dekken...
dichter:
Mijn ziekte, je hebt een bloedige naam
Daarom vraag ik om meer lettertekens
De taal dekt mij toe met te weinig dekens
Omdat ik mij steeds voor de ruimte schaam...

Dat is logotheologie! Afgaande op het geciteerde zou men wellicht geneigd zijn te
denken dat beide dichters dezelfde visie op de wereld gemeen hebben. Het is niet
waar, alleen hun responsorische situatie is eender. Een dichter, zegt Aafjes, is
iemand die niet meer noemen kan, hij is tot ‘beelden’ gedoemd. Hij moet het doen
met een surrogaat voor ‘noemen’, ‘Want alles aan u (Eva) is onbenaambaar. Slechts
vergelijkbaar’, etc. Zo probeert ook Andreus snel alles onder de noemer ‘jij’ te
brengen. Het heeft weinig zin helaas en al spoedig wil Andreus niets meer weten
van wat zijn ‘woorden aan zon weerkaatsen’. Ook bij Aafjes zucht Adam dat de
woorden zullen trachten ‘'t Onzegbaar zuivere nog eens te noemen’ maar ‘niets dan
't schaduwrijk der beelden vinden’.
Dan komen de verschillen. Aafjes kent het principe achter zijn leven, Andreus
nog niet. De een begint waar de ander eindigt: in het paradijs, het geluk. Zo eindigt
Aafjes ook waar Andreus begint: bij het pessimisme van de in de wereld geworpen
mens. Waar Aafjes het Woord verliest schijnt Andreus het juist te vinden:
En ik die heg noch steg wist waar dan ook
en ik die onder vreemde vlaggen voer
en jong was en toen al blind van gemis
maar hiervoor bestond: dit woord en een oerwoord dit doorschemerend, ik wil nu ook
stilstaan en rond zijn, vanzelf als licht is.

Hij schept het transparante woord waar het oerwoord doorheen straalt, een lied om
tegen het licht te bekijken. Men kan niet volhouden dat beeldspraak hierop gebaseerd
autonoom genoemd moet worden, zoals Buddingh' aannemelijk hoopt te maken.
Die beeldspraak is theonoom en zij is het instrument van een kategorie van
schrijvers die hun leven zoeken te aarden in een ‘jij’ die het woord tot steunvlak
heeft. Daar is het ook aan te danken dat het woord zowel in de religieuze als in de
gebruikelijke zin van deze formulering een plaats kreeg in de logotheologische
literatuur. Hoe groot is het verschil in de aanwending van dit tweesnijdend zwaard
door de dichter Achterberg en de dominee Guillaume

Randstad 4-6

154
van der Graft? Men kan in bovenstaande zin bijna zonder liegen de beroepen van
plaats doen verwisselen!
Waar komt de astrologische metafoor vandaan, psychologisch beschouwd?
Deze vorm- een ridderzanger die zich in dienst stelt van een donna, die door hem
beschermd en boven allen verheven zich in aller achting verheugt; die metaforisch
gezien het sterrenbeeld is van haar held (zij is bovendien haar eigen sterrenbeeld)
- houdt een volledig lotsontwerp in.
Gestoken in het harnas en gezind
tot kruistocht, met de pauselijke zegen
is mij aan huis en hof niets meer gelegen,

zegt Achterberg ervan (in Spel van de wilde jacht).
Hoe maniakaal het schema kan worden vervuld bewijst Don Quichote. Hij raakt
vervreemd van de wereld, een ontwortelde, die trouwens die vervreemding helemaal
niet betreurt. Een rampzalige gebeurtenis (Don Quichote werd alleen maar gek,
doch er zijn andere mogelijkheden) verhief hem boven eigen kracht en hij weet het
nu: dat niets belangrijk was, niets - zijn ervaring niet, die fooi van het bestaan, en
zijn bezit niet, zomin als zijn vertrouwdheid met zijn milieu. Eén ding werd van belang:
het besef iets te moeten doen, de wil om een paar tronen om te gooien, een paar
mensen op te lichten. Eigenlijk is het gewoon dit: Hoe overwin je een verlies zonder
je door het pestleven te laten bedotten? ‘Er stond een scheepje op de kast/dat was
millioenen waard’, zegt Speenhoff. Voor de ouders de smartelijkste, de liefste
herinnering aan het verdronken jongetje uit dit gedicht. Bezielde herinnering: het is
dit scheepje dat de koers van hun leven bepaalt: voorbeeld waarzonder hun bestaan
op drift zou raken.
Ervaring en het voorbeeld vormen de bouwstenen van ons bestaan, misschien.
Dan komt de ramp, die ons van onze verworvenheden (bezit, ervaring,
aanpassingsvermogen) berooft. Maar tegelijkertijd gebeurt het mirakuleuze, want
in tegenstelling tot het verlies aan dit alles neemt de betekenis van het voorbeeld
in omgekeerd evenredige verhouding toe. 't Scheepje wordt kostbaarder met de
dag - Isolde mooier, liever, naarmate zij onbereikbaarder wordt. Neem Multatuli,
bijvoorbeeld. Lebak wordt buitensporig groot - in onze ogen, hèm kon het niet groot
genoeg zijn...
Al wat er na de ramp gebeurt staat in het teken daarvan, is daarin geworteld en
spruit daar ook uit voort. Dit woord: het scheepje, Isolde, Lebak, Ina Damman, de
dode Geliefde is het steunvlak van het daarmee aangeduide object, waar deze
mensen van de hoofse ridder af tot aan Achterberg toe op jagen. Hun literatuur is
een spel met het woord dat in het metafysische verankerd is. Zij zijn inderdaad een
geraffineerd soort logotheologen. Zij zijn bij voorbaat zeker van een overwinning in
het eind en zij konden dat zijn op grond van een overtuiging, die men gerust heilig
of nagenoeg zo noemen mag.
Alleen mij is dit alles niet zeker meer. Sinds 1-7-46 werd de keuze voor het woord
een precaire aangelegenheid. Sinds die dag immers ligt de tijd achter ons dat de
wereld ondergeschikt moest worden gedacht aan het hogere waar
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dat Woord op doelt. Het leven zelf werd het hoogste goed. Mij is het daarom niet
gegeven zelfs het kleinste vraagstuk los te zien van mijn bestaan. 't Belangeloze
denken, het denken alsof ik er niet toe deed, gaat me slecht af en met akademische
problemen hou ik me niet meer bezig, nu problemen het recht verloren hebben
akademisch te zijn. Literatuur raakt mij dus, niet ergens, maar overal en laat ik het
daarom toch maar zeggen nu, dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij
geen kritiek is op het leven zelf...
Over het essay Existentiefilosofie en literatuurbeschouwing door S. Dresden wordt
gesproken als over een overwonnen standpunt, ook door de schrijver zelf. Ik vraag
me af waarom? Want wat Binnendijk tegen deze studie te berde brengt rechtvaardigt
die geringschatting niet. Wanneer Dresden zegt - onder het noemen van een aantal
namen, beginnend met Villon en eindigend met Achterberg - dat er een literatuur is
die voor een uit de existentiefilosofie gesproten kritische methode openstaat, heeft
hij gewoon gelijk. Daarom beschouw ik het als onjuist dat Binnendijk en Dresden
met het badwater ook het kind over de straatstenen smijten, zoals dat in hun Vertoog
in brieven-Critiek op de tweesprong gebeurt.
Boeiender dan wat die twee hierin met betrekking tot de situatie der kritiek te
vertellen hebben, is de manier waarop zij dat doen, een manier die doet denken
aan een schaakpartij tussen een ingewijde en een leek die voornamelijk met zijn
paarden speelt. Zie maar hoe Dresden van ‘psycholoog met slecht geweten’
overspringt naar ‘stilisticus’: een stilisticus die al ontwapend is nog voor hij als
zodanig kon beginnen. En al zijn brieven tussen de eerste en de laatste vertonen
steeds weer nieuwe en verbazingwekkende inzichten. Hoe kan de man van de lijst
Villon-Achterberg bijvoorbeeld schrijven dat voor hem ‘alle schrijvers even belangrijk
zijn in zekere zin’?
Dat kan alleen maar, wanneer men bedenkt dat onze literaire kritiek verscheurd
is: er is een estetiserende en er is een psychologiserende kritiek. Een extremistische
vormkritikus zal zich, eerder dan hijzelf wel wil, laten verleiden tot het verdedigen
van de stelling dat alle geschreven taal literatuur is. Zo is van een tegengesteld
standpunt te verkondigen dat iedere schrijver op grond van zijn schrijverschap alleen
al een vent moet zijn. Wie de autonome vorm-theorie verwerpt komt vanzelf met
een auteur aandragen. Wellicht is met zulk tot niets leidend geschrijf niemand gebaat.
De lezer van ‘Critiek op de tweesprong’ voelt zich in plaats van op een tweesprong
eerder in een labyrint. Wel, laat hij zich eerst tweemaal bedenken, voor hij daarin
de rechtlijnige Binnendijk als gids volgt. Want, waar Dresdens oog ons misschien
te motorisch lijkt is dat van Binnendijk in ieder geval te star. Hij blijft, alle brieven
door de Literat, maar - en dat begreep Dresden in ieder geval - een oordeel over
de waarde van literatuur is alleen te geven van buiten de literatuur, van een standpunt
terzijde van de vorm en terzijde van de persoonlijkheid (van de auteur en van de
kritikus) uit. Ik houd hier geen pleidooi voor objectiviteit, ik peins er niet over. Mijn
betoog bedoelt de scheiding van literatuur en kritiek op ongeveer dezelfde wijze als
Dresden in zijn ‘Existentiefilosofie en literatuurbeschouwing’ met betrekking tot
Racine aangeeft. Van deze schrijver citeert hij de woorden: ‘Oú suis-je? Qu'ai-je
fait? Que dois-je faire encore?’ en hij voegt er aan toe dat dit citaat, losgemaakt uit
de in het drama actuele situatie, precies de situatie verwoordt van de naar het
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absolute strevende mens, voor wie dit streven tegenover het dode heelal eigenlijk
zinloos is, maar die desondanks weigert dat streven op te geven.
Natuurlijk, Dresden maakt zich om zijn buitenliterair standpunt te bereiken, schuldig
aan een truc die vele schrijvers als een ernstig vergrijp tegen het fatsoen wordt
aangerekend: hij ‘steelt’ een paar woorden uit het verhaal waar zij in passen en
weigert, ik zou zeggen principieel, dat toevallige verhaal met ‘eigen woorden’ weer
te geven. Ik heb dit verwijt nooit begrepen. Waarom mag men niet citeren op die
manier? Hoe zouden de Duitsers de laatste honderdvijftig jaar zijn doorgekomen
als hun doortrapte fantasieloosheid niet met een paar bon mots van Goethe kon
worden gevuld? Door te citeren krijgt het geciteerde immers altijd een functie extra,
of men dit nu wil of niet. Welnu, Dresden wil het zo en waarschijnlijk terecht.
Ik deel dus Dresdens voorbijgaan van de norm en zou gaarne de situatie van de
in de kosmos verloren mens met hem willen onderzoeken, als hij dat dan ook maar
deed. Hij doet het niet, helaas. Hij praat zijn eigen bedoelingen om tot een duik in
de psychologie. Niet de band ‘mens-heelal’ onderzoekt hij, maar de band
‘kunstwerk-artist’. Binnendijk zegt dat dat niet kan, en hij heeft gelijk, maar daar wil
ik het niet over hebben hier. Dresdens vergissing is de psychologie. Daar gaat het
namelijk niet om, 't gaat om de band Racine en het heelal-zoals-Racine-dit-zich-denkt.
't Gaat om zijn kosmische metafoor.
Ik ben er daarom voor literatuur waar die metafoor in ontbreekt te beschouwen
als onliteraire literatuur, terwijl schrijvers die zo'n beeld in hun werk niet gebruiken
lang niet even interessant zijn als zij die het wel doen. De ware broeder in de kunst
kan zijn werk daarom nooit aan de kritische methode van de kosmische metafoor
onttrekken, ook - wellicht tot Dresdens verwondering - Mozart niet. Mozart onttrekt
zich zelfs niet, zoals de schrijver meent, aan zijn in Existentiefilosofie en
literatuurbeschouwing ontworpen methode. Ik neem aan het te bewijzen en stel mij
dus, met voorbijgaan van de vraag of Dresdens methode ooit is toe te passen, op
het standpunt van 1946: op Dresdens standpunt van dat jaar.
Wie de beide boekjes van Dresden hierboven genoemd, gelezen heeft, weet dat
de schrijver de Salzburger muzikant een warm hart toedraagt; hij wordt er door
verblind. Mozarts kunst, zo zegt hij ongeveer, is ‘natuurlijk’ omdat zij direct uit de
natuur opwelt. De inspiratie werd niet innerlijk verwerkt, maar sloeg meteen in noten
op het muziekpapier neer. Een band kunstwerk-kunstenaar is er dus niet en een
kritische methode die het om die band te doen is, moet hier wel noodzakelijk falen.
Hoe geheel anders in zijn waardering voor Mozarts muziek Strawinsky ook is,
toch schijnt hij de mening van Dresden te versterken, als hij zegt dat Mozarts werk
‘leeg’ is want gedachtenloos. Die muziek, volgens de Dresden-Strawinsky-theorie,
passeerde geen complex van gedachten maar kwam langs eidetische weg tot stand.
Het is een verrukkelijke theorie, niet alleen omdat Mozart eidetisch inderdaad sterk
begaafd was, maar omdat de precieze weergave van een stuk natuur kenmerkend
schijnt te zijn voor de ‘gedachtenloos’ handelende primitieve mens. De
grotschilderingen in Altamira geven ‘gedachtenloos’, dus naturalistisch de jachtprooi
van de holbewoners weer. Maar de gelijktijdig afgebeelde mensen over wie de
schilder wèl na-
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dacht ‘zijn’ een symbolische lik met de verf.
Mozart als de belichaming van de Edele Wilde der achttiende eeuw - men ziet
hoe vriendelijk de onuitgesproken conclusie uit de Dresden-Strawinsky theorie ons
toelacht. Toch verzet zich veel tegen de gedachtengang. Dat Mozart almaar natuurlijk
zou zijn, zouden hij noch zijn tijdgenoten hebben geloofd. De reputatie van zonnige
zorgeloosheid schijnt evenwel niet te vernietigen te zijn en daarom ben ik blij, dat
Dresden zelf het steentje lostrekt, waardoor het bouwwerk van zijn opvatting met
betrekking tot Mozart in puin valt.
Zijn citaat uit Racine wijst immers regelrecht naar Cherubino's aria ‘non so più’
uit Mozarts ‘Figaro’ (Ik weet niet meer wat ik ben of wat ik doe/nu ben ik vuur, dan
ben ik ijs, etc.)
Natuurlijk, die tekst is niet van Mozart. Die is maar een aanleiding tot muziek déze muziek. En deze muziek is hartbrekend genoeg om de gedachte aan eidetisch
musiceren direct te laten varen. Mozart heeft zijn door liefde verscheurde puber niet
onverschillig aan diens lot overgelaten. Daartoe is deze muziek teveel ‘zelfportret’een peilloze afgrond in de schapenwei der achttiende eeuw...
De vraag van Mozart en Racine is behalve een vraag om psychologische
plaatsbepaling ook een vraag naar de wereld, die in hun tijd nog voor uitgestrekte
gebieden moest worden ontdekt, beschreven, doorkruist. De existentiële vraag van
hun tijd was er een naar grenzen, regels, wetten. Men voelde zich vrij in de wereld,
te vrij, men wist geen weg. Men had voorbeelden nodig, canons, schema's, men
had Boileau gewoon nodig net zo hard als Lodewijk XIV en dat is zo gebleven tot
Bikini toe.
Wie al die toenmalige voorschriften leest, staat er van versteld; wat bleef er nog
voor de kunstenaar over? En dat dit er nog uit geboren kon worden: het pleit eigenlijk
allemaal voor die artisten! De geest waait waar hij wil, zo lijkt het, maar het is nog
gekker: die voorschriften verleenden de maniëristische kunstenaar de meest volledige
vrijheid. Hij wilde immers mythologie, klassiek drama, hij wilde perspectief, anatomie,
de manier van Rafael, etc. hij wilde ‘wet’ en het Droit Divin spruit uit deze psychologie
voort, een psychologie die wij te graag maar niet terecht voor formalisme houden.
Ik heb me wel eens afgevraagd, waarom? Hoe komt het dat Perk - ‘Hij stelt de wet
die Uwe wetten achtte’ - ons na een jaar of tachtig tamelijk aanvaardbaar voorkomt,
maar Boileau, die het in dat opzicht niet veel bonter maakte, niet? Wij zijn
fundamenteel oneerlijk, dat zal het zijn, doch zwijgen wij hierover. Er staan
belangrijker dingen op het spel... Bikini dus maakte aan het vrijheidsgevoel een
eind, daarom kan de hedendaagse kunstenaar de eens voor al vastgelegde grenzen
overschrijden, hoe paradoxaal dat klinken mag. De zaak is trouwens vrij doorzichtig:
zolang Racine maar innerlijk vrij bleef kon hij zich een van buiten opgelegde tucht
gewoon laten aanleunen, zonder dat hij daardoor direct tot een van Lodewijks
panegyrici werd. Maar voor de tegenwoordige schrijver is Bikini een innerlijke tucht.
Vinkenoog bijvoorbeeld kan ‘niets’ meer overkomen dan het onmogelijke. Omdat
hij niet barsten kan gaat hij ‘zolang te water’, die vrijheid kan hij zich veroorloven,
het is nog erger: hij is tot die vrijheid veroordeeld, hij voelt zich daartoe gedwongen.
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Recalcitrant, antithetisch en ironisch is de gezindheid van de sinds en door Bikini
bedreigde dichter, voor wie Bartho Smit schijnt te spreken in zijn ‘Outobiografie’:
Wie is ek
En van waar
En waarheen?
Ek is Bartho Smit
Ek kom van mij moer
En ek gaan na mij moer.

Maar met de ridiculisering van de existentiële vraag is het daarin besloten probleem
nog lang de wereld niet uit. Het is eigenlijk de vraag naar de kosmische metafoor,
en die laat zich niet zomaar weggrijnzen, wat men ook tracht eraan te ontkomen.
Te ontkomen, want er zijn in de astrologische vormenwereld afwijkende vormen
van het ‘ideaaltype’ dat wij bij Vestdijk hebben leren kennen. Deze afwijkingen doen
zich reeds vrij vroeg voor. Een voorwaarde tot een afwijkende vorm van de
oorspronkelijke astrologische metafoor is dat de ‘dialoog’ tussen donna en ridder
zich naar en in het innerlijk van de schrijver heeft verplaatst.
Een vrij late vertegenwoordiger van zo'n afwijkende metafoor is Piet Paaltjens.
De elementen uit de hoofse lyriek vindt men bij deze dichter gemakkelijk terug: het
troubadourslied, de vrouwendienst, het wachten en hopen, de bereidheid om voor
een gril van de dame in de dood te gaan, dat is allemaal in zijn poëzie aanwezig.
Slechts een paar dingen ontbreken. Waar is bijvoorbeeld de mystieke eenwording
met de geliefde - een kenmerk van deze vormenwereld van de ridder af tot aan
Achterberg toe - gebleven? Die is er niet, maar misschien is het juist dit gemis, dat
zijn poëzie zo charmant ironisch maakt. Door alle blauwtjes die hij loopt beperkt hij
zich ook niet tot een geliefde, Piet Paaltjens, integendeel, maar van hoeveel meisjes
hij ook het slachtoffer wordt, geen hunner maakt de indruk van werkelijk te bestaan.
Zij zijn in zijn vrouwendienst de hopeloos afwezigen. Ze zijn er niet, ze zijn er nooit
geweest, ze troosten hem niet in zijn barre eenzaamheid, maar geven daar een des
te schrijnender realiteit aan. Het pleit voor HaverSchmidt dat hij zich niet verplicht
voelde - dit in tegenstelling tot vrijwel al zijn schrijvende tijdgenoten - om ongelukkig
te doen, zoals het voor hem pleit dat men hem pas laat herkende als slachtoffer
van romantische getormenteerdheid, zijn ‘vampyr des doods’.
Maar zijn ridderschap, zouden wij hem een ridder mogen noemen, Piet Paaltjens,
die het toch maar schreef: ‘De daad is proza, maar de klacht, / de traan is poëzie’?
Een daadmens, een ridder is Piet Paaltjens natuurlijk niet, maar hij hoeft het ook
niet te zijn, misschien, want François HaverSchmidt is dat reeds voor hem...
In de ‘Levensschets’, de inleiding tot ‘Snikken en grimlachjes’ staan die twee
inderdaad in een verhouding tot elkaar die met die van de ridder tegen-
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over diens donna overeenstemt. HaverSchmidt vernedert zich terwille van Piet
Paaltjens, die als ‘onsterfelijke’ de wereld verlaat.
Waarheen?
‘Immortellen’ heet dubbelzinnig een gedeelte uit deze bundel en het bijzondere
van dat deel is, dat de daarin ondergebrachte poëzie in de bezongen figuur slechts
de aanleiding vindt om de innerlijke rijkdom van de dichter - of zanger, zoals hij zich
liever en hoe terecht, noemt - zelf bloot te leggen. Het eigenlijke object van deze
verzen blijft ‘buitenkant’ van zijn lyriek en die draagt daarom nauwelijks tot de
onsterfelijkheid van de zogenaamde verheerlijkte bij, maar des te meer tot die van
hemzelf...
Deze bijzondere vorm van de astrologische metafoor noem ik ter onderscheiding
van het oorspronkelijke type de ‘splijtmetafoor’ - een duidelijke naam, die aangeeft
dat de dichter zich splitst in dienende natuur (Haver-Schmidt) en een te
vergoddelijken geest (Piet Paaltjens). Met schizofrenie heeft deze term natuurlijk
helemaal niets te maken, al is het duidelijk dat slechts een bepaalde kategorie van
schrijvers die metafoor krijgt toegeworpen. Tot hen behoort Hans Lodeizen en de
splitsing van een en dezelfde persoon in een ik en een jij komt bij hem kernachtig
tot uitdrukking in de jij-stijl, de stijl, waarin de schrijver zichzelf aanspreekt (je hebt
haar: wees blij dat het blond is -, omdat je het geluk niet kent -, en gelukkig gaan
we nog dood -, etc.) en die meestal tot teleurstellend geschrijf aanleiding is. Niet
echter bij Lodeizen, die dit instrument in zijn meest effectieve vorm hanteert. Dat
blijkt uit het volgende gedicht, waarin ‘jij’ en ‘ik’ niet langer verwisselbaar zijn, omdat
het afgesplitste ‘jij’ daar een autonoom leven leidt:
al deze mensen
bezig met zichzelf
bezig dood te gaan
tenslotte is het mijn eigen
leven waaraan ik bouw
mijn eigen leven en
al de andere levens
tenslotte ben ik er alleen
tenslotte stroomt de hele
wereld uit mij als bloed
uit een ader, mijn oogopslag
is een wond en die wond is de
wereld, is mijn leven
waaraan ik dood bloed
als ik dood ben
zul je aan mij denken
ik heb voor jou geleefd
jij was mijn enige
want het was jouw leven
waaraan ik bouwde
tenslotte was jij er alleen.
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De derde astrologische metafoor dwingt mij alvorens daartoe te geraken tot een
kleine uitweiding, omdat zij zich principieel tegenover de oorspronkelijke vorm plaatst,
zonder dat zij de werkzaamheid en het effect daarvan op het ‘hogere’ ontkent. Deze
subtiele verhouding maakt het mogelijk dat een schrijver soms zowel de
oorspronkelijke als de daaraan tegengestelde (derde) metafoor in zijn werk hanteert.
Daarnaast blijft het natuurlijk denkbaar dat een schrijver zich uitsluitend op de laatste
(of de eerste) vorm verlaat.
Een voorbeeld: Perk zag twee godsdiensten tegenover elkaar staan: die der
christenen en die der schoonheid en wanneer hij nu het ‘Weesgegroet’ hervormt in
de zin van de muze is dat wellicht kunst om de kunst, maar geen parodie om de
parodie. In zijn ogen was de schoonheidscultus nu eenmaal verre te verkiezen
boven de voor Nederlanders toch al zo moeilijk te bevatten mariologie en omdat
het hem ernst was met zijn schoonheid kwam de gedachte aan parodiëring zelfs
niet bij hem op. Toch zal zijn gedicht, dat voor Maria bepaald beledigend moet zijn
geweest, hem wel pleizier hebben gedaan: hij beledigde het eeuwenoude voertuig
naar het hogere omdat hij dat - de muze tere ere - Maria zelf had willen doen. Zijn
bedoeling was dus magisch, niet in de zin der muze maar in antropologische zin.
Tegenover bijvoorbeeld dus het christendom wordt een ander beginsel geplaatst
- de schoonheid - en van die confrontatie uit heeft de magie een kans. Niemand
hoeft zich echter te laten betoveren, er bestaan afweermiddelen tegen de
toverspreuk, men kan die in het negatieve trekken, op de kop zetten en wat niet al!
Het zijn allemaal beproefde middelen die in de loop der eeuwen hun doeltreffendheid
hebben bewezen. Waar de heks de Heer der Duisternis door haar smeekbeden
tegen ons in 't harnas hoopt te jagen, daar bedoelt ons op de kop gezet gebed tot
diezelfde Heer het effect van haar getover te neutraliseren - en wie zal zeggen
hoeveel deze methode niet voor heeft op het inroepen van de hulp van onze eigen
Heer, die des Lichts, zonder enige twijfel! Wij zijn nu eenmaal niet geneigd de nijd
en de na-ij ver van heksen en magiërs te onderschatten en ons vertrouwen op een
tijdig ingrijpen door onze beschermengelen is broos, helaas!
Vandaar dat Achterberg niet uitsluitend probeert de ‘goede kant’ van de dood te
vriend te houden in zijn poëzie, maar soms een poging doet de ‘kwade kant’ er van
te ondermijnen.
‘Woorden achterstevoren zijn naar u onderweg’, geeft hij zijn geliefde te verstaan
(in ‘Energie’). Dat is je reinste (dat wil zeggen: witte) magie! In ‘Existentie’ komt nog
een enkel voorbeeld daarvan voor (Spirogeet) terwijl in ‘Spel van de wilde jacht’ de
voorbeelden voor het grijpen zijn.
Er ligt redelijk overleg ten grondslag aan deze techniek van het op de kop zetten
van de offerandes die een blind noodlot de Heer der Duisternis brengt. Pas wanneer
die techniek wordt geautomatiseerd kunnen de resultaten van de toepassing ervan
niets meer bewijzen, geen nieuwe mogelijkheid meer zijn, geen redmiddel voor
hardlijvige letterkundigen. Dat automatiseren gebeurt in Elburgs ‘Contravormen
naar vijf Oostakkerse gedichten van Hugo Claus’ (Maatstaf, 1956/4e jaargang, nr
6).
Iets dat met ‘Spirogeet’ vergelijkbaar is, is uit die contravormen niet ontstaan,
maar van de ‘inwijding’, die Claus bezingt blijft in Elburgs bewer-
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kingen toch niets over. Is dit geschreven, vraagt men zich af, of is het alleen maar
getikt? Van het ritueel en de sensaties der Oostakkerse gedichten rest een
warhoofdig gewauwel, naar het schijnt. Elburg drijft niet alleen de spot met de
‘Ingewijde’ die zich van zijn ‘voorbeelden’ bevrijdt, teneinde zichzelf te worden, maar
ook met de oorspronkelijke astrologische metafoor, die (zoals voor Vestdijk werd
aangetoond) aan zo'n bevrijding van het voorbeeld ten grondslag ligt. Elburg zet
die metafoor op de kop. Zijn metafoor beoogt niet apotheose, een ‘hemelvaart’,
maar het tegendeel daarvan, een nederdaling, een ‘laag tibet’, de val? - satanisme?
Het geloof in de goddelijke verheffing van de mens stuit bij Elburg op een speels
‘neen’, maar is het noodzakelijk dat te betreuren? Misschien kunnen we beide
metaforen beschouwen als manifestaties van eenzelfde idee waarvan zij ieder een
aspect vertonen. De opvatting dat Elburg het principieel Boze volgt komt natuurlijk
niet voor ernstige discussie in aanmerking. Misschien is het zo dat Elburg niet zozeer
niet gelooft in de goddelijke verheffing van mensen, als wel dat hij meent dat een
dergelijke vergoddelijking mensen niet past. Zij zijn Pygmalion tenslotte niet en het
is nog wel bedenke-lijker ook: Pygmalion past een dergelijke pretentie evenmin,
hoezeer zijn vleesgeworden beeld hem verleidt. Een miezerig mannetje behoort
een bijl te grijpen om het beeld dat niet te vernietigen is, te vernietigen, om de kloof
tussen aarde en hemel te bewaren. In deze wereld is het ten slotte zo (maar ik
spreek hier waarschijnlijk voor eigen rekening), dat niet de muze, maar een vrouw
- een doodgewone (zij kijkt naar mij uit, zij verwacht mij, ik ben haar welkom) - je
het gevoel geeft dat je ‘er’ toe doet. Waar vindt men in de godenwereld dit wapen,
een wezen met twee borsten en een schoot dat ons niet tot een erbarmelijk
Pygmalionisme verplicht? Alsof liefde verdiend moest worden! Liefde verdien je niet,
die wordt je toegeworpen: hier! Ik ben jachtbuit, prooi, werkelijkheid van top tot teen,
verslind me, je kunt je niet honds genoeg gedragen...
Die genade kent de afgezante van het Rijk des Lichts niet en Pygmalions hoop
op het onmogelijke is onmogelijk, inderdaad.
Echter, lang niet alle experimentele schrijvers voelen zich tot de derde metafoor
aangetrokken. Claus dus niet, bij voorbeeld. Deze schrijver laat in ‘Na de film’ (uit
‘De zwarte keizer’) Andrea en de ikfiguur die film als ‘voorbeeld’ volgen: handelingen,
die tot de bevrijding van dat voorbeeld leiden. Ook zijn ‘De koele minnaar’ volgt dit
procédé, al interpreteert hij het bekende anonieme schilderij uit de school van
Fontainebleau welbewust en met goed recht (men wordt er trouwens toe verleid)
als een ontmoeting tussen twee lesbiennes.
In werkelijkheid wordt, zoals men weet, Gabrielle d'Estrées (de ‘Violet’ uit het
boek) door haar bloedeigen zuster (de ‘Jia’) met de geboorte van haar (konings)zoon
gefeliciteerd. Het hertoginnelijk Amstelbiergebaar zinspeelt daarop en op de
achtergrond is een dienares bezig met de baby-uitzet.
Daarentegen heeft Mulisch de op de kop gezette metafoor van Elburg en van
hemzelf gedefinieerd in zijn theorie van de Tegenaarde: ‘De tegenaarde is wat de
aarde wordt, wanneer een andere planeet op haar neerdaalt en zichzelf wordt,
wanneer een kunstenaar zich op haar oppervlak binnenstebuiten keert’.
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Hier zien we hoe dicht de twee aan elkaar tegengestelde metafora bijeen liggen:
een hemelvaart tegenover een nederdaling; Pasen tegenover Kerstmis; een apostel
tegenover de herder, de goede liefst, laten we niet twijfelen aan het idealisme van
Elburg en Mulisch, hoezeer zij ook met hun ‘neen’ de afstand tussen mensen en
goden trachten te fixeren. Beide metafora kunnen nog bijeen komen in ‘het
Pinksterfeest’, de nederdaling van de H. Geest, die onze tred verlicht: een prediking,
een happening.
Maar de derde metafoor ‘pur’ is een nederdaling dus. Beeldend gezien: de verlaten,
torenhoog gezeten beiaardier uit ‘Het zwarte licht’ die door zijn spel zo niet de wereld,
dan toch een hele stad dwingt naar hem te luisteren. Die vele verwachtingen wekt,
maar die daar geen vrede in vindt en tenslotte afdaalt - een moeilijke weg! - om
temidden van zijn lotgenoten zijn lotsbestemming te vinden. Daarom ook versteent
sergeant Massuro, het is de zekerste zekerheid, dat hij niet wordt opgenomen onder
de sterren...
Dat licht ons bedriegt daar weten de romantici van mee te spreken. Licht verheldert,
verklaart; licht en rationalisme horen bijeen, het is klaarblijkelijk: zien is weten en
omgekeerd. Maar de Verlichting onthulde slechts een beperkt gebied - de duistere
onderstroom van het leven werd onder haar licht bedolven.
De verlichte mens, door zijn onbekendheid met het romantische, maakt op ons de
indruk van een evenwichtige persoonlijkheid, een, zo mogelijk, gelukkig iemand.
Het gedicht ‘Lied tegen het licht te bekijken’, waar Lucebert zijn bundel ‘De
amsterdamse school’ mee opent, beeldt zo iemand in een hem passende omgeving
uit. De bundel begint dus met een eind, het eindpunt van Andreus, die immers voor
‘dit woord en een oer-/ woord dit doorschemerend’ bestond. Wat Lucebert daarna
laat volgen is de expansie van die wereld door het gehoor. De duistere kant in het
leven moet men hóren. Zo kan zijn bundel toch nog eindigen met een begin, ‘ab
ovo’. Hoewel er dus een zekere lijn in ‘De amsterdamse school’ te zien is, onttrekt
zich toch veel erin aan interpretatie, want veel erin heeft betrekking op een kleine
groep van mensen. Er staan niet toegelichte zinspelingen op de bijbel in (in ‘ab ovo’)
en op niet-christelijke godsdiensten (Alian).
Zoveel is echter wel duidelijk, dat Lucebert er met licht alleen niet komt. Zijn gedichten
zijn gevormd door zijn gehoor. Klanken kunnen zo raadselachtig niet zijn of hij vangt
ze op. Vandaar het niet te interpreteren motto in deze bundel uit Dante's ‘Inferno’;
vandaar ook het op het woord paniek zinspelende en misschien op een les uit een
spraakleerboekje geïnspireerde ‘Hu we wie’.
Juist omdat het oog hier het volle pond niet krijgt (eigenlijk is het tegendeel waar,
sinds het oog een doorlichtingsbureau werd), is het noodzakelijk zich van het
normaal-voorstelbare los te maken bij het lezen van deze poëzie. Het gaat hier niet
om een stenen lichtruimte alleen (als in ‘Lied tegen het licht te bekijken’), maar om
een bewogen klankruimte, een ‘klinkend lichaam’, een stem ‘van stamelen een
lichaam’, een ruimte ‘van oe en a verzadigd’, waarin men welsprekend kan gaan
staan ‘in een aria stralend’.
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Zo is wie stem heeft dorstig en hem
Zijn verloren gegaan de welluidende ogen
Vergaan het klaarblijkelijk lied ook,

zegt Lucebert.
Klank is dus zo goed als alles voor hem, licht alleen betekent nog niets. Licht,
stilte en kennis brengt hij als vanzelfsprekend met elkaar in verband. Het zijn
begrippen die voor zijn gevoel ambivalent zijn. Het volgende fragment:
De daden van het talloos ogige water(:)
Zichtbaar maken wat stil is
Ik wil dat wat stil is
Steelsgewijs kronen met vlammende lippen

kan men daarom niet goed los zien van deze twee bij elkaar horende strofen uit
‘plaats’:
Een boze ziekte is de
Ja is de mijnheer
Stilte die gevangen is
Ik heb al lang en breed geleden
Onder deze hoge deze diepe bedoeling
Het onpeilbare te peilen

De taal der ogen zoekt te weten, maar waar het weten ophoudt, openbaart zich, als
men luistert de dwaasheid Gods. Men moet belachelijk weinig weten om met het
hogere op goede voet te geraken. Hier gebeurt dat in het titelgedicht, ‘De
amsterdamse school’. Ook daar een afdaling niet alleen van de vliering van een
onbewoonbaar verklaarde woning naar de stad, maar van de hemel naar de aarde.
Evenals Mulisch gebruikt Lucebert hier de op de kop gezette astrologische
metafoor, en evenals deze verbindt hij die vorm aan de splijtmetafoor (‘De
amsterdamse school’ - ‘want meneer, ik ben een engel’; ‘Apocrief’ - ‘Ware ik geen
mens geweest gelijk menigte mensen/maar ware ik die ik was/de stenen of vloeibare
engel’ etc. De splijtmetafoor met betrekking tot Mulisch: die wil naar de ‘natuur’
helemaal ‘niemand’ zijn, naar de ‘geest’ een ‘oog’ in bewogen beweging).
In zijn cartoon ‘Het genie’ heeft Lucebert zijn metafoor bovendien ook getekend.
Het genie - ‘hij gaat tenslotte op zijn tenen staan zijn ogen/zullen eenzaam opklimmen
naar een schitterend lichaam in de lucht/dit is mijn geluk dit is mijn ellende’ uit: ‘Gij
zult rondtasten in de middaghitte’ (Merlijn, januari 1963) - is bezig Athena, Leda en
Jupiter uit het universum te tikken. Een nederdaling. Hun sokkels staan voor hen
klaar.
Na dit alles lijkt het me gewenst de vraag op te werpen of dat zoeken naar de
kosmische metafoor wel zoden aan de dijk zet? Is het nodig epaterende beelden,
nieuwe kategorieën en hypothesen in onze literaire kritiek in te voe-
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ren? Is iets dergelijks in staat de kritiek te vernieuwen, haar een eigen terminologie
te verschaffen, haar autonomie ten opzichte van de literatuur te vestigen? De
literair-historische methode, die onder andere een aantal auteurs schikt in een voor
uitbreiding vatbaar aantal -ismen, is immers algemeen aanvaard, en wat voor nadelen
er ook aan verbonden zijn, er zijn stellig voordelen ook. Anders is niet in te zien dat
die methode het heeft weten uit te houden tot nu toe. Heeft het daarom niet iets
buitengewoon eigenwijs' al die gegevens te willen herinterpreteren in termen van
een tot vandaag niet bekende methode? Natuurlijk wel. Maar onredelijk is de
gedachte toch niet, vooropgesteld dat literatuurbeschouwing een zaak moet zijn
van het grootste overzicht in het kleinste aantal kategorieën. Welnu, het aantal
mogelijke kosmische metaforen is gering. Tussen Babylonië en Hubble in zijn er
niet zo erg veel beelden van het heelal te plaatsen en de meeste ervan doen literair
beschouwd geen dienst.
De methode brengt bovendien figuren bijeen die chronologisch ver uit elkaar
liggen. Een ‘zelfportret’ van Lodeizen tekent bijvoorbeeld ook Piet Paaltjens.
Hij kon zich niet aanpassen
aan de afschuwelijke realiteiten van deze wereld
hij zuchtte, hij was kwetsbaar
hij draaide rond als een heel grote zee -

Het grootste voordeel van de methode lijkt me te zijn haar ‘vrijheid’. De hedendaagse
kritiek en de daaraan parallel lopende literair-historische methode zijn beide op een
of andere manier met handen en voeten gebonden óf aan het werk dat óf aan de
schrijver die ter beoordeling is. Die binding moet er zijn, het spreekt vanzelf. Maar
hoe graag ik dat ook erken, ik erken evenzeer dat een oordeel onder zulke druk
weinig interessants voor de lezer van dat oordeel overlaat. Wanneer een boef door
een pak slaag bekentenissen af gaat leggen, is het voor ons van meer belang te
weten wat hem gevraagd werd en waarom, dan wat hij tijdens het verhoor bekende.
Dat geldt mutatis mutandis voor de kritikus die alleen maar ‘geboeid’ heeft zitten
lezen. Een oordeel in vrijheid is het zijne natuurlijk nooit, maar een vaste methode,
juist omdat het een methode is, bevrijdt hem een ogenblik uit de toverkring waarin
hij zich tijdens het lezen gevangen hield. Dat geldt zelfs voor de literair-historische
methode. Systematisch beschouwd behoort men daar Paul van Ostaijen en Wies
Moens in één ‘-isme’ onder te brengen. Is men eindelijk zover, zie dan wat een haast
om die twee in godsnaam maar weer op een onmetelijke afstand van elkaar te
houden...
De hier voorgestelde werkwijze kent dergelijke worstelingen in de boezem van
de literatuurbeschouwer niet, terwijl anderzijds de vrees dat onze weg dodelijk zou
zijn voor onze liefde tot boeken en hun schrijvers ongegrond is.
Een bioloog hoeft zich zelf immers niet te verbieden van rozen en salamanders
te houden...
Er bestaat in tal van religieuze en wijsgerige stromingen de overtuiging dat - na
lange training - de ziel in het heelal een ordening vermag te ontdekken die achter
de vormeloosheid van de wereld verborgen was. Een ordening die
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overeenkwam met de innerlijke struktuur van die ziel. Maar de gedachte dat die
ordening zich aan de ene ziel geheel anders openbaart dan aan de andere is nooit
dan met schroomvallige aarzeling gezegd, we zien dat al in het christendom. In
plaats van andersgeaarden een kans te geven - het christendom is rijker dan de
som van zijn kerken - noemde de kerk hun ziels-struktuur ‘ketters’ en men richtte
de brandstapels maar vast op, Albigenzen, Waldenzen, heksen en Goliarden over
een kam scherend om het de inquisiteurs maar niet te moeilijk te maken. Maar zomin
een Waldens het dualisme der Albigenzen kon aanvaarden, zomin zou Piet Paaltjens
de metafoor van Achterberg (men neme het onhistorische van deze veronderstelling
even voor lief) als de zijne kunnen beschouwen. Hij heeft immers geen princesse
lointaine te vereren!
Wie komen er dan in aanmerking voor de splijtmetafoor? Dat zijn, om de kategorie
zo vaag mogelijk te omschrijven, de minderheden, joden, homoseksuelen,
revolutionaire tinnegieters, door de romantiek getormenteerde dominees: mensen
die onder een zekere druk staan, maar die desondanks van hun bestaansrecht zijn
overtuigd en die uit die splitsing een incasseringsvermogen hebben ontwikkeld,
voldoende om die druk te relativeren, te overwinnen onder bepaalde
omstandigheden.
Tenslotte de metafoor op de kop. Die wordt gebruikt door paria's,
Zwarte-mis-opdragers, heksen, gifmengsters, Uilenspiegels en opiumschuivers:
ballingen, verlatenen, lieden die, in een niets geplaatst, zich tegen de eenzaamheid
wapenen door zelf die eenzaamheid te worden. Dat klinkt aannemelijk, op 't eerste
gehoor, maar zijn ook schrijvers die voor het volledige leven geporteerd zijn wel in
die mate geïsoleerd?
Mulisch bij voorbeeld zegt, dat heel het wereldgedoe in zijn werk betrokken is en
zolang het tegendeel niet blijkt, hebben wij het recht niet dat tegen te spreken. Maar:
behalve L.P. Boons ‘Menuet’ maakt een sociologische theorie aannemelijk dat de
eenzaamheid van de individu naar verhouding toeneemt, naarmate zich zijn
contacten met de buitenwereld (reizen, talenkennis, expansie der
communicatiemiddelen) vergroten.
Tot aan de lippen in de modder dus. Langs worgende angst en vertwijfeling,
schaamte en wanhoop; met het inzicht dat ‘Italië’ verloren was, voorgoed en het
leven een prooi des doods. De dood die niet langer de goede broeder is, de prediker
der gelijkheid, maar die op Mulisch' ‘Voer’ in een voor diens understatement
kenmerkend pathos berispend naar het paradijselijk Italië omkijkt. Dat leeg is, jawel!
Hij komt reeds op ons af, Hein, niet eens onwelwillend, helaas, met ballen als
doodskoppen, alsof hij geen funktie meer heeft in ons bestaan.
‘Dit stinkt’, dat is het schreeuwend verwijt van wie geen zinsbegoocheling of
zelfbedrog meer slikt. Zo diep daalt men af, misschien, omdat dit de sprong is voor
wie de afstand tussen goden en mensen gefixeerd willen zien. Het is de sprong uit
een vacuüm in het ‘onvolledige leven’ - de besmetting met het besmeurde - met als
enig nadeel dat men daar niet bij stil kan blijven staan. Het moeras noopt tot
doorwaden: de verbroedering met ellende en ondeugd is meteen ook een verzoening
met een deugd. Geen verleiding lijkt mogelijk zonder schoonheid, geen echtbreuk
zonder liefde... Dit beginsel!
Het is de eeuwige hoge hoed, waar de eeuwi-
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ge schrijver, die van zijn eeuwige pretenties voor eeuwig afstand had willen doen,
tot zijn eeuwige verbazing het eeuwige konijntje-stijl van het Reve uit opdiept...
Uit de modder dus, op het droge. En nu we daar eenmaal zijn, nog een keer de
weg terug. Naar Fontainebleau!
Fontainebleau, dat is het tijdsgewricht waarin de splijting in de
ridderminnaar-eenheid een feit werd. Fontainebleau kondigt de Copernicaanse
wereld reeds aan, die actief, op de daad, het zien gericht was en dit Fontainebleau
dat tevens de wereld van Newton toont: gericht op het woord, passief, blind.
In Fontainebleau stonden Herakleitos en Demokritos op uit het slijk der eeuwen.
Ares' wereld van heldendom, tragiek en geweld werd losgemaakt van het galante,
genotzieke en scabreuze rijk van Aphrodite. In de school van Fontainebleau
demonstreert zich het verschil tussen de twee autonoom geworden gebieden, ik
wees er al op. Waar de heroïek wordt verheerlijkt, overheerst in de schilderkunst
de lineaire visie (naar de manier van Michelangelo) en is de heros vurig en donker
van kleur. Daarentegen wordt de vrouw altijd blank en glanzend afgebeeld. De lijn
wordt verdoezeld en het lichaam in spiralen gedraaid die zelfs Correggio voor
onmogelijk zou hebben gehouden.
Hoeveel van dergelijke voorstellingen bleven niet achter in ons bewustzijn? Met
nadruk wijst Hella S. Haasse in haar essay over Vestdijk op iets soortgelijks: de
blos en de zwarte krullen komen in zijn verhalen voor bij levendige en eerzuchtige
lieden - de bleke, koper- of zilverkleurige verschijning symboliseert daarentegen de
‘onbereikbare’. Is het onverklaarbaar dat die tegenstelling in Fontainebleau voor het
eerst in aardse termen werd uitgespeeld?
Natuurlijk, het Katharisme was uitgeroeid, maar het dualistische geloof dat de
Prins der Duisternis in eeuwige strijd met het Rijk van het Licht de wereld beheerste,
bleef onbewust - als archetype - werkzaam, een archetype dat hier gestalte kreeg
in vormen die af te ronden zijn tot die van utopie en anti-utopie: het Katharisme
gesekulariseerd!
Het lijkt een zwakheid om hier, in weerwil van mijn niet geringe argwaan tegen
psychologen - hoe kan men lieden, die bereid zijn om kinderen, wegens een gezonde
opstandigheid tegen hun ouders, tot perverse lustmoordenaars te verklaren eigenlijk
au sérieux nemen? - een beroep te doen op Jung. Ik betwijfel of zijn theorie de
splijting kan verklaren. Maar zij kan nu die splijting er eenmaal is wel helpen
verklaren, dat zij tot in Vestdijks romans doorwerkt.
Maar keren wij terug tot Fontainebleau! Het is de wereld die aanstonds de mens
veroordelen zou tot de vrijheid, een vrijheid die hij tot dan toe in Europa niet had
gekend, maar die hem daarbuiten werd opgelegd. Buiten Europa leefde de
‘onbereikbare’, de Edele Wilde, die vermoord moest worden, overeenkomstig de
duistere wetten van een alleseisende liefde, die immers eerst dan ‘Hiroshima, mon
amour’ kon zeggen, wanneer Hiroshima daar lag: verminkt, vermorzeld, vermoord...
Vrijheid die tot zulke buitensporigheden gelegenheid gaf, kon men alleen niet
dragen, misschien. Sinds de middeleeuwen zichzelf hadden overleefd, leefde men
aan het Franse hof, maar ook elders, gaarne conform de klassieke mythologie. Op
een schildering in Fontainebleau ziet men de everzwijndo-
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dende Hercules afgebeeld met nauwkeurig de trekken van Frans I. De episode
brengt inderdaad een gebeurtenis uit 's konings jeugd in beeld. Frans I heeft zijn
‘voorbeeld’ gevonden, de heros die zijn vrijheid delen zal en leiden. Hier is de
omsmelting van realiteit en allegorie tot een nieuwe eenheid, op een wijze die wij
reeds hebben leren kennen uit Vestdijks romans.
Realiteit en allegorie bij Vestdijk.
Daar is Aktaion: realiteit. Daar is Orion, zijn voorbeeld: allegorie. Daar is Ter Braak:
realiteit voor Aktaion, daar is Aktaion opnieuw: allegorie voor Ter Braak. En Aktaions
legendarische afstamming van Kadmos, een afstamming die hij als gelogen doorziet
en verwerpt: parallel voor ‘Een afscheid van domineesland’, misschien; verworpen
allegorie voor verworpen realiteit. Daar is Ter Braak opnieuw: realiteit voor de legende
van Ter Braak en deze weer allegorie in de literatuurgeschiedenis. Enzovoort. Het
boek is een labyrintisch cryptogram. Vindt men de sleutel dan heeft men de illusie
een stuk waarheid te hebben ontsloten. Illusie! Er is geen sleutel. Je kunt dit boek
in en uit met iedere willekeurige loper: Ter Braak blijft aan ons oog onttrokken.
Waarom? Er is maar een antwoord mogelijk op die vraag: dat ligt aan de vorm van
het boek.
Die vorm belichaamt namelijk het Aristotelische denken, dat, wat wil men anders,
natuurlijk aan de astrologische metafoor verbonden is. Voor Aristoteles was de vorm
van oneindig meer belang dan het object. Dat feit is verantwoordelijk voor onze
neiging tot allegoriseren. Dit denken gaat aan het individuele voorbij en daarom
hebben de mensen in een boek als ‘Aktaion’ ook geen betekenis om zichzelf, maar
om de denkbeelden die zij belichamen. Realiteit en allegorie zijn hier de minor en
de major waar de sluitrede - in dit geval dus de idee der integriteit - uit wordt gevormd
en de persoon die daarvoor staat (Aktaion) leidt een eeuwig en eigen leven, omdat
de idee onvergankelijk is. Blijkbaar wordt een legende van een groot mens door
magische wetten beheerst en onttrekt zij zich aan historische research, omdat zij
in de kosmos van onze geest een baan beschrijft, die buiten ons kritisch vermogen
kwam te liggen. Daar werd een verleden leven mythe en een mythisch verleden juist door de vervalsing - trekt velen als voorbeeld aan. In de legende bewaart het
verleden reserves die weer tot werking kunnen komen, eerlang. Dat kan gevaarlijk
worden, in het bijzonder voor hen die het op een akkoordje gooien met een land
waar zo'n verleden niet uit te roeien schijnt te zijn zonder dat de bevolking zelf erdoor
te gronde zou gaan.
Bikini, mijn adembenemende generalisering, deze aardschokkende
vereenvoudiging van het vele tot nagenoeg een woord: het zou een atol van rust
moeten zijn, een uitzicht naar alle kant. Niets was minder waar. De wereld was
gesloten, sinds 1946 definitief. Geen uitzicht, dat was Bikini: schipbreuk van het
logotheologische woord. De creatieve geest was dood, de rijkdom van de
astrologische vormenwereld uitgeput. Formalisme, dat is wat ons rest en zolang dit
bestaat, bestaat het konijntje, bestaat het ridderethos: afstand scheppen. Afstand
scheppen, dat is wat de ridder altijd bewogen heeft. Niet alleen metaforisch was hij
oneindig ver van zijn vrouwe, zijn ster verwijderd, ook feitelijk was dat zo, omdat zij
gehuwd was, maar niet met hem. Er bestond een aanrakingsverbod. Daarom was
hoofse liefde nooit onkuis, nooit overspel. Om dit taboe ook kon de ridder hoogstens
een beeld, nooit een
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portret van zijn dame geven. Hij plaatste haar in het oneindige: een roos, een ster,
een scone smale, dat was genoeg en zorgvuldig verzweeg de minnaar haar naam.
Liefde werd een poëtisch, ja magisch probleem. Nooit zou zij worden vervuld,
tenzij zij zich langs de weg der mystieke aanschouwing voltrok:
O, vrouwe, myn ewelic bestier,
Nu bestu daer ende ic ben hier,
Nochtan syn wi te samen...

Zulke liefde gaat ook nooit voorbij, geen dood is tegen die eeuwige duur bestand,
Tristan en Isolde bewijzen het en daarom is ook geen gril van de donna haar ridder
te veel. Daarom ook is Schillers ridder in de leeuwenkuil geen ridder maar een
bourgeois. Een ridder doet zo niet, een ridder zou alles trotseren, de dood ook, die
vooral, als zijn donna dat vroeg.
Om Schiller en zijn hedendaagse soortgenoten te epateren, daarom graag nog
het volgende:

Uit een toneelstuk
Meent u nu waarlijk dat ik zou verklikken
om wie ik geef?
Ik ben veel te verliefd en zal niet kikken
zolang ik leef.
Laten wij veilig in een lied verwerken
dat zij zo mooi
is en zo rank als jonge berken
in voorjaarstooi dat ik mij naar de speelsheid van haar grillen
gewillig voeg
en in de dood zou gaan om harentwille
zo zij dit vroeg want dat ik toch al zo zwaar heb geleden
van liefdes kwaal
dat het al mooi is dat ik heden
nog ademhaal en dat ik dus gerust zou willen sterven
wanneer dat pas
gaf, maar toch zou vertikken om te zeggen
voor wie het was!!!
(MAX DE JONG Muggen en zwanen)

Even goed als men mag spreken van ‘invloed’ zou men uit kunnen gaan van een
de dichter ingeschapen innerlijke rijkdom, die van de ridder bij voorbeeld, die zich
niet anders dan ‘hoofs’ uiten kan, zoniet formeel, dan
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toch pro forma. Misschien is dat bij Max de Jong het geval.
Het was bij mij het geval. Ik bezat die mentaliteit, al faalde ik in het volgen daarvan.
Ik had echter niemand iets beloofd (Multatuli, Ideeën, 1e bundel II, idee 85). Ik had
mijn muze in bikini nog niet ontmoet en de wereld was nog niet zo zwart-wit verdeeld
als nu. Ik faalde, schande was mijn deel, maar de kans op schande is voor mijn
soort mensen even groot als de kans op roem, soms groter helaas, vooral na Bikini,
want na die bom werd de diepste val gewoon de diepste val. De kans op terugkeer
en vergeving - de moeder die haar melaatse jongen gaat omhelzen - was verkeken,
voorgoed sindsdien.
Vergiffenis is niet eens een groot woord meer, vandaag, 't is een vergeten woord,
een begrip dat jonge mensen moet worden verduidelijkt met voorbeelden die in hun
voorstellingswereld ‘Fremdkörper’ zijn en die dat principieel zullen blijven.
Ideologische zwakheid werd in 1946 een strafbaar feit, dat weten ze en zo is het
goed: men moet niet denken, maar weten.
Ik voelde me natuurlijk in 't schip toen, maar toch nam ik voorlopig genoegen met
de edele-wilde-theorie die nu eenmaal het produkt is van de hoofse kuituur. Mijn
muze daar, ginds, in Bikini, die ik - als Achterberg - had herleid tot een handvol
moleculen, zou aan moeten tonen hoe leeg en overleefd een estetika als de mijne
wel was. Het was een inzicht dat mijn geest onmiddellijk engageerde. Ik was
gebonden aan haar, de onbereikbare, die ik bereid was voor mijn onthouding te
offeren: de uiterste bedoeling van het hoofse taboe.
Ik stortte mij in de logotheologie. Niet in rede of gevoel alleen maar in beide vond
ik mijn wereld, de bipolaire, van droom en daad, woord en zwaard, minnaar en
ridder, lier en lancet. Het oog van de logotheoloog, de ratioromanticus, was niet
alleen tastorgaan of spons, de wereld niet uitsluitend derde of vierde naamval, maar
een samengaan van die twee. In het wezen van de logotheoloog leefde de wereld
reeds, als begrip, idee, mythe - als beeld dat naar de werkelijkheid kon worden bij
gewerkt, vervolmaakt. Daarom is de paradox hun uitdrukking bij uitstek, omdat zij
de wereld reeds kennen als ‘déjà-vu’, omdat zij leven in deze en in gindse wereld.
Nergens misschien vindt men de tegenstelling tussen nul en oneindig hartbrekender
tot uitdrukking gebracht dan in die literatuur, maar nergens ook wordt het duidelijker
zichtbaar, dat niet de wereld noch de mensen inzet zijn van het streven van deze
schrijvers. Het ging hun om hun eigen wel en wee, dat zij speciaal hadden
opgeblazen tot een grootte van kosmisch belang, opdat een wereld, een mens, een
God naar hen luisteren zou.
Het ging hun niet om hun donna, hun ster. Zeker: zij schittert, hoog aan het zwerk,
maar waartoe? Opdat zij het heelal zou ioniseren, opdat geen gebeurtenis zich aan
haar straling onttrekken zou. Opdat alle objecten door haar hun wezen aan deze
poëten openbaren zouden.
Het is de grote vraag of Achterberg inderdaad een Orfeus is, die zijn geliefde
terugwenst hier. Misschien kon ze hem niet hoog genoeg aan het zwerk prijken,
deze Eurydice! Alleen in haar teken immers zou hij zijn zelfverwerkelijking kunnen
bevestigen in een voortdurend groeiende kennis, die de verovering van het heelal
beoogde.
Waarom dan altijd essays aan hem gewijd waarin als verzwegen axioma geldt,
dat hij altijd ‘scheitern’ moet? Op zijn manier is hij in zijn doel mis-
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schien het meest geslaagd, schreef hij niet: ‘Want een van ons is dood/en houdt de
ander groot’?
Hij had gelijk Achterberg, zowel in de wereld van Copernicus - die van de daad,
als in die van Newton, de wereld van het woord. Het gelijk van Achterberg, geplaatst
in het niet van het heelal, dat is zoals Lucebert het in zijn chanson zegt: ‘het gelijk
van twee bokkingen op een bord in een kamer te huur/het gelijk oversteken is een
lek in de dakgoot/twee eendere handen zitten samen in het haar.’
Het werd me duidelijk dat het niet voldoende was de logofiel uit te hangen. Het
heelal laat zich niet in onze broekzak steken, hoe zeer wij trachten de encyclopedie
tot een arsenaal van wapens tegen de absurditeit in te richten. Het was duidelijk
dat Bacon noch Diderot, Achterberg noch Vestdijk erin zouden slagen de kosmos
onder de duim te krijgen, hoe encyclopedisch hun kennis ook was. De verhoudingen
in het universum laten zich eenvoudig niet fixeren naar een wetenschappelijk-inductief
schema in dienst van het ‘hogere’, al lijkt soms het tegendeel waar. Het probleem
van deze schrijvers is dan ook niet dat het bestaan geen zin heeft, o, lieve hemel,
neen! Hun probleem is dat alles zin heeft, alles, alles, behalve het zingevende
beginsel zelf.
Maar juist omdat deze realiteit - Isolde, Lebak, Ina Damman, Bikini, etc. - zinloos
was, was het ook mogelijk bij voorbeeld te houden van een metafoor, een beeld dat
die realiteit, afwezig en taboe, verving. Het was voldoende wanneer dit beeld van
de geliefde toereikend was om een bepaalde stroom van gevoelens, liefde, tot
manifestatie te doen komen. Want dat gebeurt in deze literatuur: de
liefdegemeenschap realiseerde zich hier buiten het object van die liefde om, doordat
de minnaar simpelweg zijn emoties wist op te laden met poëtische elektriciteit, tot
zij los moesten barsten. Men moet vast in zulke liefde geloven om te geloven dat
zij wordt vervuld op die manier. Van een standpunt buiten de literatuur beschouwd
is het duidelijk dat de minnaar zijn geliefde heel goed ontberen kan en dat zij slechts
een argument is om een surplus aan liefde af te voeren. In feite beantwoordt de
geliefde deze emoties ook niet, omdat de vraag van die gevoelens uit gesteld een
retorische is. Liefde kan verdomd goed van een kant komen, komt, wie weet,
misschien altijd van een kant. Dan is 't ook niet de liefde die het leven waard maakt
geleefd te worden, integendeel, liefde maakt de minnaar het leven pas mogelijk,
ook al bekoopt de geliefde dat met de dood.
Ik ontdekte waarom mijn liefde zich kon richten op het meisje in bikini en waarom
ik haar kon laten sterven als ik wilde. Deed ik het maar, dan was ik nog een poëet!
Ik deed het niet, goddank, er zijn andere wegen misschien. Maar om die te vinden
moeten wij eerst afrekenen met de kosmische metafoor. Dit vraagstuk staat niet los
van de Aristotelische causaleer, die een empirische is en die dus een scherpe
tegenstelling tussen geest en natuur, tussen waarnemer en het waargenomen object
oproept. Het veronderstelt nog meer: bekend te worden gemaakt met sjablonen,
een ‘voorbeeld’ dat men volgen zal, om het door waarneming reeds algemeen
bekende ook zélf op de werkelijkheid te veroveren, om dat toe te voegen aan zijn
eigen geestelijk bezit. Tot nu toe was literatuur initiatie, een verifiëring van de
werkelijkheid achteraf, een ‘proef op de som’, een op (geopenbaarde) waarneming
berustend moment.
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Literatuur was, wanneer men haar beschouwt tegen de achtergrond van de
kosmische metafoor, nooit een voorafgaan aan kennis, al zullen tal van schrijvers
dit toch als zodanig hebben ervaren. In het perspectief van de kosmische metafoor
was literatuur nooit voorbeeldeloos, nooit een oorspronkelijk, heuristisch moment,
haar uitgangspunt was altijd een sjabloon.
Waar empirie waarnemer en waargenomene tegenover elkaar stelt, daar maakt
het experiment die twee een symbiose mogelijk: de mens als middelpunt van een
met hem verbonden wereld.
Eerst dan kan literatuur een operationeel karakter worden toegeschreven, wanneer
zij voorbeeldeloos - zonder sjabloon - heuristisch dus, die totaliteit van mens en
wereld, geest en natuur waar maakt - wanneer het dit essay meegegeven motto
gelezen kan worden in die zin dat, nu literair beschouwd ‘le vrai’ in de kosmische
metafoor is uitgekristalliseerd, het leven zich niet langer ‘regelen’ laat.
Wij stellen de vraag naar die metafoor niet meer, het leven is daar niet langer aan
ondergeschikt. Het is zelf het ‘hogere’ geworden, het is zijn eigen zin. De kunst is
natuurlijk die zin ook tot uitdrukking te brengen. Dat kan.
Geen voorbeeld doet vóórgaan...
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Ruud Kuyper
Souljazz: The real thing?
Ongeveer vijfendertig jaar geleden werd Paul Whiteman tot ‘King of Jazz’ gekroond.
Sindsdien ging het met de jazz als met sommige Zuid-amerikaanse staten: Revolutie
na revolutie.
Een van de Kings van het ogenblik is pianist-zanger-organist-altsaxofonist Ray
Charles (‘Whole Beethoven is full of Soul’). Vanuit ontelbare jukeboxen komt de
‘message’ van deze blinde ‘soulbrother’ tot ons. Eind 1961 kon Down Beat al melden:
‘A recent Charles concert at the Hollywood Bowl, moreover, revealed an additional
and possibly revolutionary shocker: The smoldering blues singer has captured the
hully-gully set, the great U.S. teenage bloc’. Want de Soul waarmee Ray Charles
zijn Hit the road Jack, The danger zone, Hallelujah I love her so en Hey, good lookin'
zingt, de Soul waarmee Mahalia Jackson bidt, de Soul waarmee Horace Silver
transpireert en de Soul waarmee Les McCann timmert, is in de mode, is
reclameobject.
Plotseling zijn een aantal negermusici hun carrière in het kerkkoortje van hun
geboorteplaats begonnen. En daar ontdekten zij onder het zingen van gospelsong
en spiritual datgene wat de blanke mist: ‘The spirit feeling’, ‘The real thing’, ‘The
Soul’.
Charlie Parker en Dizzy Gillespie vonden de moderne jazz uit. Haar naam was eerst
Rebop, daarna Bebop, waarschijnlijk synoniemen voor ‘geslachtsdaad’, evenals het
woord ‘jazz’ zelf. Daarna kwam de Cool-jazz met het gebod: gedraag je en beheers
je. De daarop volgende Westcoast-jazz werd ook in Europa enthousiast ontvangen.
Zij drukte bv. haar stempel op de speeltrant van de bekendste Nederlandse musici
en inspireerde Cees Buddingh' tot een aantal veel geciteerde gedichten.
Over de Westcoast-jazz vertelt Willie Roggeman (in De adem van de jazz): ‘Deze
vage term klasseert een honderdtal bijna allen blanke musici, die in de lijn van de
cooltendentie werkten en sterk beïnvloed werden door de film- en muziekindustrie
van de streek. Uitstekende technici, lezers, arrangeurs (Jack Montrose, Shorty
Rogers, Bill Holman), ontbreekt het de meesten aan inhoud, tekort dat zij achter de
theo-
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rie van de vormperfectie verbergen en dusdanig tot de bop in de verhouding staan
van de blanke Chicagoans tot de New-Orleansers...
De klassieke scholing drukt op haar composities. Het zijn perfecte oefeningen
zonder uitdrukkingskracht, dode schema's zonder bezieling. Gereserveerdheid en
distinctie kunnen met impotentie samenvallen...
Globaal beschouwd, is de Pacific-jazz een artistieke expressie geweest waaraan
elk moeten, het gedreven worden dat de grote kunstuitingen eigen is, ontbrak.’
Montrose, Rogers en Holman zijn blanken die voorspoedig opgroeiden, niet in
het kerkkoor, hoogstens in het highschoolkoor zongen en in íeder café, restaurant
of hotel werden toegelaten. Het is een feit dat hun muziek nogal slap klonk, maar
de vraag blijft of in iedere jazzrichting de opstand, het protest, het leed moet
doorklinken. Deze musici hadden, in tegenstelling tot hun zwarte collega's, niet te
kampen met sociale problemen, maar met muzikale. En in hun muzikale problemen
- hoe kan ik mijn werk nog interessanter, nog ‘klassieker’ maken - zijn zij vastgelopen.
De Westcoast-jazz is nu uit de gratie en haar voormannen zijn van the scene
verbannen naar de studio's, waar ze onbekommerd verder leven.
De jazz werd omstreeks 1954, toen in Europa (Zweden, Duitsland) nog volop
Westcoast-jazz gespeeld werd, vernieuwd door arrivés als Miles Davis, Sonny
Rollins, Max Roach, John Lewis, Quincy Jones, Horace Silver en Art Blakey. De
muziek van Silver en Blakey stond qua expressie het verst van de Westcoast-jazz
af en werd derhalve het populairst. Zoals het eens mode was, beschaafd en
esthetisch te spelen, zo werd het nu mode om het funky te doen: met een overdadig
gebruik van de zg. blue notes: voornamelijk de verminderde terts en kwint. Miles
Davis speelde gewoon Miles Davis en bleef nog enige tijd uit de gratie.
Art Blakey bezocht de lage landen enige malen en speelde telkens opnieuw de
nieuwe triomfmarsen, Moanin' en The Blues March, composities van respectievelijk
pianist Bobby Timmons en tenorsaxofonist Benny Golson. De triomfmars van de
Westcoast-jazz, Mulligan's Walking Shoes, was verdrongen. Tot Milt Jackson (‘My
religion is to live right with yourself and don't hurt anyone else, it's all what you feel
here,’ he said, touching his chest) het woord Soul liet vallen.
Er brak een kettingreactie los, bij jonge negermusici, bij platenmaatschappijen
en bij het publiek. Wat begonnen was als een zuiver muzikale reactie op het steriele
Westcoast-tijdperk van zojuist werd gepromoveerd tot een strijdmiddel van de neger
tegen het sociale onrecht.
Nat Adderley, lid van het kwintet van zijn al even pure jazz spelende broer
‘Cannonball’ gaf in Down Beat de volgende onvertaalbare uitlating ten beste: ‘So
you get a thing ten years later that is a big commercial gimmick, Soulmusic, and
everybody involved in it is coloured...
I'll give an illustration: say, there is a guy sitting up in Harlem who's been trying
to get a gig now for five years. He may be good he may be bad, but he's a musician.
And the way he's looking at this thing is, “They didn't say anything about the
Westcoast-music, they let the cool music run for ten years. Now we got something
to go; we got the Soulmusic. And finally

Randstad 4-6

174

I've got a job”...
He's going to fight to the bitter end. To preserve what? This name, this label Soulmusic. He feels that it has a racial implication that can keep him working. To
go along with this, he feels like he's felt for a long time. He feels, “Aw them ofays
can't swing. None of them ofays. I don't want to hear nothin' about no ofay. I wouldn't
have no ofay in my band. I don't want to play with none. And you a drag if you do.
You a drag. You bringin down the race. 'Cause you know he can't swing, or how
many there happens to be can't swing.”
He feels that you shouldn't work with a white musician “because they're stealin'
our music”. Now this is bitterness and this is Crow Jim...’
Ook op de platenhoezen van het Adderley-kwintet komt - ter wille van de verkoop
- het woord ‘Soul’ voor, terwijl toch al jaren een blanke pianist in het kwintet
meespeelt, eerst de Engelsman Victor Feldman, en op dit ogenblik de in Wenen
geboren Joe Zawinul. Miles Davis werd er op attent gemaakt dat het beter voor zijn
‘image’ zou zijn als hij in plaats van de blanke pianist Bill Evans weer een neger
nam. Hij haalde de schouders op.
Zo werd een logische muzikale ontwikkeling tot een ‘commercial gimmick’ gemaakt,
vermengd met wat rassenhaat. Een aantal ín 1960, '61 en '62 verschenen platen:
Plenty, plenty Soul, Soulbrothers, Soulstation, Soulnik, Soul Searching, Soul Time,
Soultrane, Soul Junction, South Side Soul, A double dose of Soul, Hornful of Soul,
More Soul, Boss of the Soul-stream trombone, The Soul of jazz percussion, Merry
olde Soul (Victor Feldman!!), The Soulful piano of Junior Mance, Soul Battle, Heavy
Soul en Soul meeting. In dezelfde sfeer: Groovin' with Golson, Sayin' somethin',
Good Feelin', The Sermon, The Revelation, The Truth, The Blues and the abstract
Truth, The Shout, Feelin' Good.
Het is niet zo moeilijk te begrijpen waarom een aantal negermusici de ‘holiness’
in hun muziek wilden laten doorklinken. Het is alsof zij hun blanke collega's er mee
wilden uitdagen: Speel dit eens na als je kunt!
Little Rock, de Apartheidspolitiek in Zuid-Afrika en de kwestie James Meredith
hebben vooral in Europa al of niet hypocriete deernis gewekt met het onderdrukte
negerras. De Soul-beweging werd er populairder door dan ooit. Geheel op zichzelf
staande figuren als Charlie Mingus (Fables of Faubus) en Max Roach (Freedom
Now Suite) spuwden hun gal en schreeuwden hun leed. Er ontstond een hernieuwde
belangstelling voor de geschiedenis van de neger en zijn muziek.
Terzelfdertijd werd het in een aantal landen, waaronder ook Nederland, weer
eens noodzakelijk geacht, de jeugd van de straat te halen. ‘Moeten wij nu bij die
simpele neger die zijn geloof in de Heiland uitjuicht in de leer gaan om het onze
oprecht te belijden?’ vroegen een aantal verlichte dominees zich af, en vele
Nederlandse jazzmusici kregen aantrekkelijke zondagmorgen-schnabbels naast de
preekstoel.
Mahalia Jackson werd uitgenodigd op het Newport-Jazzfestival te komen zingen.
Ik zie de filmbeelden nog voor me: Een plotseling doodernstige Willis Connover:
‘Ladies and gentlemen, it's Sunday, here's Mahalia Jackson’. Alles in het donkerrood,
een devoot en na afloop hysterisch publiek. Dezelfde sfeer op een aprilnacht in het
Concert-
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gebouw te Amsterdam. Wim Ibo met een vroom inleidend woord en de camera's
*
van KRO en VPRO broederlijk naast elkaar. Mahalia Jackson wil nb. geen jazz zingen,
maar haar uitspraken zijn zeer Soulrijk. ‘I sing because I feel it’. Dergelijke uitspraak
hebben Ray Charles (Soul-genius), Jimmy Smith (Le premier de la classe au tableau
d'honneur du Soul) en Les McCann (Soulbrother, te vergelijken met een eredoctor)
ook wel eens laten vallen ter wille van de platenverkoop. Op de negerrecensente
Barbara Gardner (Down Beat) maken zulke uitspraken getuige een bespreking van
een plaat van Les McCann weinig indruk: ‘This album along with other McCann
albums and a deluge of spirited, uptempo gook, is supposed to occupy some sort
of space as being representative, in part, of the American Negro Heritage...
I am not sure that McCann has the sympathie understanding of Negro culture to
begin with. If he has, I cannot, for the life of me, understand how he can make such
a complete mochery of this way of life...
McCann is an entertainer - a fine pitch-building group-pleaser. He represents no
one but McCann. In all fairness, he, personally, makes no claim to do otherwise’.
Ook sommige musici uiten kritiek, niet op de ‘gimmick’ zoals Nat Adderley, maar
op de muziek zelf. Pianist Elmo Hope - midden in het Soultijdperk lange tijd
werkloos...: ‘Matter of fact, after Thelonious and Bud - and I came up with those
cats over 15, 16 years ago - I haven't heard a damn thing happening. Everybody
now is on that Les McCann kick. And he's getting his action from Red Garland. I'm
not lying. I don't dig that church style for jazz. To begin with, they're not creating
anything new. But I don't dig it because I'm not a religious cat, or anything like that
but because it's just not creative’.
Over King Ray Charles, wiens zwarte huidskleur en blindheid steeds meer worden
uitgebuit, kan het zelfde gezegd worden als over Les McCann. Hij zingt aardig,
speelt redelijk piano, orgel en altsax. Terwijl blueszangers-pianisten als Randy
Weston, Mose Allison en Mal Waldron weinig of geen bekendheid genieten wordt
Ray Charles - zwart, blind en high-tot Genius uit-geroepen.
Jimmy Smith is een harde werker die al tien jaar goed orgel speelt, nu wat meer
verdient dan vroeger en wiens muziek geladen is met Soul, een woord dat niet
minder maar ook niet meer betekent dan ware bezieling, dezelfde bezieling die ook
het spel van Miles Davis, Zoot Sims, John Coltrane, David Oistrach, Bill Evans,
Coen Moulijn, Julian ‘Cannonball’ Adderley, Phil Woods, Count Basie, Ko van Dijk,
Sonny Rollins, Piet Noordijk, Victor Feldman en Thelonious Monk kenmerkt.
Om maar enige andere Soulbrothers te noemen.

*

Kort geleden was hetzelfde verschijnsel weer op te merken bij een nacht-voorstelling van
Black Nativity. Tientallen Rotterdamse notabelen klapten - uit de beat - mee met prof. Alex
Bradford en zijn zangers.
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[Nummer 6]
Medewerkers
Detroit USA 1909. Auteur van Somebody in Boots (1935), Never
Come Morning (1942), The Neon Wilderness (1947), The Man with the Golden Arm
(1949), A Walk on the Wild Side (1958) en Who lost an American? (1963).
NELSON ALGREN,

JÜRGEN BECKER, Keulen 1932. Studie afgebroken, verschillende beroepen, gehuwd,

een zoon. Werkt voor ‘eine Anstalt des öffentlichen Rechts’, lees radio. Gaf samen
met Wolf (décollage) Vostell in 1960 in zestig exemplaren het boek Phasen uit;
Felder verschijnt in april 1964 bij Surkamp Verlag, Frankfurt. Een fragment verscheen
in Vorzeichen, waarin werk van vijf jongere Duitse auteurs (eveneens Surkamp).
J. BERNLEF (ps. van H. Marsman), St. Pancras 1937. Kokkels, Stenen spoelen (1960),

Morene (1961), De overwinning (1962). Redacteur van Barbarber, vertaler van o.m.
Stig Dagerman (Het verbrande kind, Bezige Bij 1962) en W.H. Auden (Dichtung und
Wahrheit, Randstad 3).
OLIVIER BOELEN, Amsterdam 1940, journalist-dichter-vertaler. Sinds december 1961

‘on the road’ o.a. in Tunesië, Algerije, Marokko, Senegal, Ivoorkust, Kameroen,
Marseille, Ibiza en Parijs. Prozawerk (o.a.) in voorbereiding.
1923-'54. Ormen (De slang) 1945; De dömdas ö (Het eiland der
verdoemden) 1946; Nattens Lekar (Spelen van de nacht) 1947; Tysk Höst (Duitse
herfst) 1947; Bränt Barn (Het verbrande kind) 1948; Bröllopsbesvär
(Bruiloftsmoeilijkheden) 1949. Posthuum de bundel Vart behov av tröst (Onze
behoefte aan troost) 1955, waarin het verhaal Duizend jaar bij God, geschreven
anderhalf jaar voor zijn dood. Het is bedoeld als eerste hoofdstuk van een roman,
gebaseerd op het leven van de zweedse schrijver Carl Jonas Love Almqvist. Behalve
dit hoofdstuk schreef Dagerman nog enkele heel korte fragmenten. Het op zichzelf
staande hoofdstuk bewijst wel (volgens vertaler Bernlef) dat Dagerman eigenlijk
pas ‘begon’ toen hij een einde aan zijn leven maakte.
Lees verder pagina 6
STIG DAGERMAN,
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YVES VAN DOMBER, Amsterdam 1929. Studeerde drie jaar metaphysica in Nijmegen,

bracht een jaar in het Vreemdelingenlegioen door - als cavalerist, burolist en
parachutist: acht sprongen ging in de handel, studeerde drie jaar metaphysica in
Amsterdam en vulde twee jaar lang het door hem uitgegeven maandblad Kenon.
Ontvluchtte Amsterdam bij het uitbreken van de hondsdolheid, nu als auteur-vertaler
gevestigd in Enschede.
KAREL FRANS DRENTHE,

Semarang 1921. Het eerste kind dat in Nederland (voor de
Avro) meewerkte als hoorspelakteur. Een sinusitus frontalis operatie (door wijlen
prof, dr A. de Kleyn) maakte in 1944 een einde aan een meer dan goede zangstem.
‘En aan meer. Ik ben een natuuratleet met aangeboren lichaamsbouw. Jarenlang
hield ik drie uren conditie training per dag vol. Voorts ben ik min of meer deskundig
in Yoga. Ik ben nu een gebroken man, als gevolg van die operatie, maar in Jiu-Jitsu
bedrevenheid nog wel wat waard.’ Beroepen uitgeoefend: reisleider, stenograaf,
pianist, auteur van de manuscripten Krankzinnig (waarvan het hoofdstuk ‘Heeft uw
land een nieuwe krankzinnigenwet nodig’ door de auteur uitgesproken als
grammofoonplaat beschikbaar is) en De Tijdmeester, dat posthuum zal moeten
verschijnen. De tekeningen in dit nummer werden gemaakt in de rijkspsychiatrische
inrichting te E., gedurende een anderhalf jaar durend verblijf in 1960-61.
MRF. FRENKEL, Rotterdam 1923. Tot en met het behalen van zijn meestertitel student

in Leiden, daarna studie in Groningen. Vond zijn problematiek in een aantal jaren
Bijzondere Rechtspleging en Rechterlijke Macht normaal, t.w.: integratie van Recht
en Sociale Wetenschappen. Publiceerde in wetenschappelijke en andere bladen
over slechts schijnbaar uiteenlopende onderwerpen als: Het dilemma
Psychiatrie-Strafrecht, Strafrechter en Veiligheid, De Duitsers en het
Schuldvraagstuk, De Natuur van het kunstmatige leven, Cultuur-historische
achtergronden van het sexuele delict, De kleine koude grond van Prof. Nagel, en
Commissaris Voordewind en de Justitie. De verhandeling in dit nummer is een
reactie op de door het Groninger Universiteits- en studentenblat D.C.C. gestelde
vraag naar de vergelijkbaarheid van onze tijd met die der Romantiek.
NIKOS KAZANTZAKIS,

Iràklion (Kreta) 1883 - Hamburg 1957. Studeerde rechten in
Athene, filosofie (bij Bergson) in Parijs, en vier jaar lang in Italië en Duitsland letteren
en filosofie. In 1945 korte tijd minister van onderwijs in het eerste vrije Griekse
kabinet, bracht hij de laatste jaren van zijn ascetisch leven voornamelijk door in
Antibes. Kazantzakis (dichter, wijsgeer, journalist, vertaler, politikus, taalhervormer,
jurist en gediplomeerd timmerman) schreef zes romans (waaronder Alexis Zorba
en Christus wordt weer gekruisigd), tragedies, essays en gedichten. Als zijn
meesterwerk wordt algemeen beschouwd het lyrisch epos De Moderne Odyssee
in 33.333 versregels, een poëtische transpositie van Ascese, waarvan totnogtoe
alleen een Engelse vertaling bestaat, verschenen bij Simon & Schuster, New York,
1958. Niet alleen in geestelijke zin was Kazantzakis een ‘homo itinerans’: zijn eerste
vrouw liet zich van hem scheiden, omdat hij gedurende de vijftien
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jaar van dat huwelijk meer dan tien jaar, alleen, op reis was. Zijn tweede vrouw, die
met hem meereisde, overleefde hem - vanuit Antibes stelt zij onderzoekers en
vertalers haar kennis en materiaal ter beschikking.
HENK L. LEFFELAAR,

Amsterdam 1929. Jeugd in Medan (Sumatra), na Japanse
internering in 1946 terug naar Nederland. Doctoraal Indonesisch recht in Leiden
1954, oprichter en redacteur van Minerva (1952-54). Woont in Evanston, Illinois,
USA. Publiceerde Het kaartenhuis in D xie (1958), Leven op rantsoen (1959), Through
a Harsh Dawn (1963).
Rotterdam 1920. Dichtbundels: Dag- en nachtlawaai (1940),
Subjectieve reportage (1940), Schrijlings op de horizon (1941), Het verbreken (1944),
Verzamelde gedichten (1947), Gedichten (1948), Het echolood (1955). Een steen
voor Hermes (1962), alsmede de roman De pauwenhoedster (1955), kritieken en
vertalingen.
L.TH. LEHMANN,

PAUL VAN DER LOEFF, Amsterdam 1936. Studeert psychologie, publiceerde verhalen

in Vandaag 6, Kartons voor Letterkunde, De Nieuwe Stem. Voorjaar 1964 verschijnt
(bij uitgeverij Contact) de verhalenbundel Slijtbaar materiaal.
FRANK O'HARA,

Baltimore 1926. Assistent-curator van het Museum of Modern Art in
New York, dichter van de bundels A City Winter, Meditations in an emergency,
gebloemleesd in Donald Allen's New American Poetry. Publiceerde monografieën,
oa. van Jackson Pollock; medewerker van Evergreen Review en Kulchur.
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Nikos Kazantzakis
Ascese
‘Salvatores Dei’
vertaling Olivier Boelen
Wij komen uit een duistere afgrond, om uit te komen in een duistere afgrond; de
heldere ruimte die de ene van de andere scheidt, noemen we het Leven. Nauwelijks
geboren vangt de teruggang aan. Terzelfder tijd vertrek en terugreis: elk moment
sterven wij.
Zo heeft men dikwijls verkondigd: ‘Het doel van het leven is de dood.’ Maar
terzelfder tijd begint ook, nauwelijks geboren, onze drang tot scheppen, de behoefte
de materie leven in te blazen; elk moment worden wij geboren.
Zo heeft men dikwijls verkondigd: ‘Het doel van dit kortstondige leven is de
onsterfelijkheid.’
In de levende en vluchtige lichamen strijden twee stromingen: de ene opwaarts,
naar de schepping, het leven, de onsterfelijkheid; de andere daalt af, naar de
ontbinding, de materie, de dood.
Deze twee stromingen wellen op uit de diepte van de materie zelf. In het begin
verrast het leven. Het schijnt een onwettige reaktie, monsterlijk, onzeker, gekant
tegen de duistere en eeuwige bronnen. Maar, dieper doordringend, voelen wij dat
het leven ook een onstuimige, eeuwige, onverwoestbare en allesomvattende
opwelling en wil van het Heelal is. Hoe anders kunnen wij die bovenmenselijke
kracht verklaren die ons van het niet-zijn in het zijn werpt, die ons moed schenkt in
het gevecht, ons, planten, dieren en mensen?
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De twee tegenstrijdige stromingen zijn heilig. Het is dus onze plicht de visie te grijpen,
die de twee onmetelijke, eeuwige en onverwoestbare krachten omvat, en aan de
hand van deze visie ons denken en onze daden in banen te leiden.

De voorbereiding
Eerste opgave
Kalm en met een heldere geest beschouw ik de wereld en zeg: Alles wat ik zie,
hoor, proef, voel, ruik, vermoed en aanraak, is schepping van mijn verstand.
2. In mijn schedel gaat de zon op en onder. In een van mijn slapen gaat de zon
op; in de andere gaat de zon onder.
3. De sterren schitteren in mijn hersenpan; de denkbeelden, de mensen, de dieren
grazen op de weiden van mijn onzeker brein; zangen en klagen vullen mijn
oorschelpen en doen een ogenblik de lucht wervelen.
4. Alles, hemel en aarde, verdwijnt als mijn hersens doven.
5. Ik alleen besta! schreeuwt het verstand.
6. In mijn onderaardse gewelven weven en ontrafelen mijn vijf weefsters de tijd
en de ruimte, de vreugde en de smart, de materie en de geest.
7. Alles stroomt langs mij heen als een rivier; alles danst en wervelt; gezichten
drijven langs en de baaierd buldert.
8. Maar ik, het verstand, geduldig, dapper en onaangedaan, baan me een weg
en bestijg de helling in de storm. Om niet te wankelen en in het ravijn te storten,
plant ik bakens op mijn duizelingwekkende gang. Ik sla bruggen, ik open wegen, ik
bouw de afgrond.
9. Langzaam, moeizaam, immer vechtend beweeg ik mij temidden van de
schijnbeelden die ik baar. Ik onderscheid hen gemakshalve, ik groepeer hen volgens
toepasselijke wetten, ik onderwerp hen aan mijn zware praktische noodzakelijkheden.
10. Ik orden de wanorde, ik geef een gezicht, mijn gezicht, aan de chaos.
11. Ik weet niet of achter de schijnbeelden een geheime essentie
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leeft en beweegt die mijn meerdere is. Ik vraag het me zelfs niet af. Het laat me
onverschillig. Ik baar de schijnbeelden. Ik schilder in duizend fantastische kleuren
een schitterend en gigantisch doek voor de afgrond. Zeg niet: ‘Open het doek opdat
ik het beeld zie.’ Het doek zelf is het beeld.
12. Mijn koninkrijk is mensenwerk, voorbijgaand, kind van mij. Maar het is
vaststaand. Het is de enige vaststaande schepping. En alleen in deze ruimte kan
ik vruchtbaar verblijven, me verblijden, werken.
13. Ik ben de arbeider van de afgrond. Ik ben de toeschouwer van de afgrond. Ik
ben de bespiegeling en de daad. Ik ben de wet. Buiten mij is er niets.
14. Zonder zinloze opstandigheid de grenzen van het menselijk verstand te
doorzien en te aanvaarden, en zonder protest binnen deze grenzen onophoudelijk,
gestreng en ernstig te werken, dat is de eerste opgave.
15. Bouw boven de bewegende duisternis der chaos met moed, geduld en
hardvochtigheid de volmaakte cirkel, de heldere dorsvloer van het begrip, om er het
Heelal te verslaan en te wannen.
16. Doorzie en aanvaard duidelijk en heldhaftig deze bittere en vruchtbare
menselijke waarheden, vlees van ons vlees:
De menselijke geest kan alleen schijnbeelden vatten en bevatten, nimmer de
essentie;
En van die schijnbeelden alleen die der materie.
Juister nog: niet eens alle schijnbeelden der materie, maar alleen hun verband;
Zelfs deze schakelingen zijn noch werkelijk, noch onafhankelijk van de mens. Zij
zijn zelf door de mens verwekt;
En zij zijn niet de enig mogelijke schakelingen van schijnbeelden, maar eenvoudig
de meest toepasselijke voor de praktische en geestelijke behoeften van de mens.
17. Binnen deze grenzen is het verstand de wettige en absolute heerser. Er
bestaat geen andere macht in zijn koninkrijk.
18. Ik herken deze grenzen, ik aanvaard ze in berusting, met moed en liefde, en
ik strijd in hun omheining, tevreden en op

Randstad 4-6

11
mijn gemak, alsof ik vrij was.
19. Ik onderwerp de materie, ik dwing haar een goede leidsvrouw van mijn hersens
te worden. Ik beschik met vreugde over planten, dieren, mensen en goden als over
mijn kinderen. Ik voel het ganse heelal zich met mij samenvoegen en mij volgen;
mijn lichaam geworden.
20. In vreselijke en onverwachte ogenblikken doorklieft een bliksemflits mij: ‘Dit
alles is slechts een wreed en nutteloos spel, zonder begin noch einde, zonder enige
zin.’ Maar onmiddellijk hervind ik mij gebonden aan het rad der noodzakelijkheid en
hervat het universum haar wentelende baan om mij heen.
21. Discipline, dat is de opperste deugd. Zo alleen houden kracht en verlangen
elkaar in evenwicht en draagt de inspanning van de mens vrucht.
22. Ziedaar hoe, buiten de schijnbeelden om, met helderheid en hardheid, de
almacht van het verstand vastgesteld moet worden, vóór de weg naar het heil
ingeslagen kan worden. Anders is geen redding te vinden.

Tweede opgave
Ik aanvaard geen grenzen. De enge schijnbeelden beknotten mij. Ik stik! Deze diepe
en wrede angst te doorleven, dat is de tweede opgave.
2. Het verstand schikt zich, het is geduldig, het houdt van spelen. Maar het hart
ergert zich; het hart aanvaardt geen spel: het springt op en werpt zich vooruit om
het net der noodzakelijkheid te doorscheuren.
3. De aarde, de lucht en het water te onderwerpen, de ruimte en de tijd te
overwinnen, te voelen volgens welke wetten de zinsbegoochelingen, die het denkend
verstand in vuur en vlam zetten, zich aaneenschakelen: wat heeft het voor zin?
4. Een vurig streven neemt bezit van mij: te grijpen wat zich verbergt achter de
zichtbare schijn, het raadsel dat mij baart en doodt te doorboren, en te doorzien, of
zich achter de zichtbare en onophoudelijke wenteling der aarde een onzichtbare en
onbewegelijke aanwezigheid verbergt.
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5. Als het verstand er niet toe in staat is, als het de middelen mist te trachten
heldhaftig uit de begrenzingen der wanhoop te breken, moge mijn hart er dan de
kracht voor hebben!
6. Verder! Verder! Verder! Buiten de mens zoek ik de zweep die hem ranselt en
ten strijde dwingt. Buiten de dierenwereld bespied ik het oorspronkelijke gezicht dat
scheppend vecht, de ontelbare maskers verpletterend en omvormend, ten einde
zich te nestelen in de vloeibaarheid van het vlees. Voorbij de plantenwereld span
ik mij in de eerste misstappen van de Onzichtbare in de modder te zien.
7. Diep in mij beveelt een stem: ‘Graaf! Wat zie je?’
‘Mensen, vogels, water en stenen!’
‘Graaf dieper! Wat zie je?’
‘Gedachten en dromen, flitsen en verschijningen.’
‘Graaf dieper! Wat zie je?’
‘Ik zie niets. Een stomme, dikke nacht, als de dood. Het moet de dood zijn!.’
‘Graaf dieper!’
‘Ach, ik slaag er niet in de donkere wand te doorboren. Ik hoor schreeuwen en
kermen; ik hoor vleugelgeruis aan de andere kant!’
‘Huil niet!’ Huil niet! Het is niet de andere kant. Het schreeuwen en vleugelgeruis
is je hart.’
8. Buiten het verstand, op de rand van de heilige afgrond van het hart, ga ik trillend
en bevend voort. Terwijl een mijner voeten stevig op de ferme grond drukt, tast de
andere, onzeker in de duisternis, naar de afgrond.
9. Achter al deze schijnbeelden voel ik een substantie die vecht. Ik wil mij daarmee
verenigen.
10. Ik voel dat die strijdende substantie zich achter de schijnbeelden inspant om
zich met mijn hart te verenigen. Maar het lichaam stelt zich tussen ons en scheidt
ons. Het verstand stelt zich tussen ons en scheidt ons.
11. Wat is mijn opgave? Het lichaam te doorbreken, mij samen te smelten met
de Onzichtbare. Dat het verstand zwijge, opdat ik de roep van de Onzichtbare hore.
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12. Ik loop op de rand van de afgrond en ik beef. Twee stemmen leveren strijd in
mij.
13. Het verstand: ‘Waarom verloren gaan door het onmogelijke na te streven? In
de heilige veste der vijf zintuigen moeten we de begrenzingen van de mens
erkennen.’
14. Maar een andere stem in mij - die we het zesde zintuig of het hart noemen komt in opstand en schreeuwt: ‘Nee! Nee! Erken nooit de begrenzingen van de
mens! Doorbreek de grenzen! Ontken wat je ogen zien! Sterf en schreeuw: De dood
bestaat niet!’
15. Mijn oog, helder en zonder hoop, ziet alles! Het leven is maar een spel, een
toneelstuk, gespeeld door de vijf akteurs van mijn lichaam.
16. Ik kijk, onverzadelijk met een onuitsprekelijke nieuwsgierigheid, maar ik bezit
niet de naïveteit van de lompe sul die op het podium klimt om tussenbeide te komen
in de wrede komedie.
17. Ik ben de fakir, de tovenaar, onbewegelijk zittend op het kruispunt van de
zintuigen, en kijkt naar de wereld die geboren wordt en verdwijnt, en de menigte
beschouwt die zich beweegt en schreeuwt op de veelkleurige paden van dit heelal
der ijdelheid.
18. ‘Hart, simpel hart, bedaar en onderwerpje!’
19. Maar het hart springt op en schreeuwt: ‘Ik ben de lomperd die op het toneel
springt en ik grijp in de loop der aarde in.’
20. Ik weeg, noch meet, noch pas mij aan! Ik gehoorzaam aan mijn diepe hartklop.
21. Ik vraag, ik hervraag, hamerend op de chaos. Wie plant ons toch op deze
aarde zonder onze toestemming ervoor te vragen? Wie ontwortelt ons toch aan
deze aarde zonder onze toestemming ervoor te vragen?
22. Ik ben een kortstondig, zwak wezen, gemaakt van modder en dromen. Maar
binnen in mij voel ik alle krachten van het heelal dwarrelen.
23. Ik wil, voordat zij mij verpletteren, een ogenblik mijn ogen openen en hen recht
aanzien. Ik geef geen ander doel aan mijn leven.
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24. Ik wil een reden en een rechtvaardiging vinden om te leven en om het vreselijke
dagelijkse schouwspel van ziekte, lelijkheid, onrechtvaardigheid en dood te
verdragen.
25. Ik ben van een duister punt - de Baarmoeder - vertrokken. Een andere kracht
trekt mij onweerstaanbaar naar de duistere twijfel: het Graf.
26. Ik ben niet de veroordeelde die men wijn te drinken geeft om zijn hersens te
benevelen. Met scherpe en heldere geest loop ik op het pad dat van de ene afgrond
naar de andere leidt.
27. En met al mijn kracht tracht ik, alvorens te sterven, mijn metgezellen te
waarschuwen. Hun de hand te geven, en voor het te laat is een enkel woord te
stamelen. Hun te zeggen hoe ik mij deze gang voorstel en waar ik voel dat we naar
toe gaan. Hoe wij onze pas en ons hart op elkaar moeten afstemmen.
28. Moge ik de tijd hebben mijn metgezellen een eenvoudig woord toe te roepen,
een wachtwoord, als samenzweerders.
29. Nee, het doel van de Aarde is noch het leven, noch de mens. Zij heeft zonder
hen geleefd; zij zal zonder hen leven. Zij zijn slechts vliedende vonken, opgeworpen
door haar snelle omwenteling.
20. Laten wij ons verenigen, laten wij ons stevig aaneensluiten, laten wij onze
harten samensmelten, laten wij scheppend werken, wij tenminste, zolang de warmte
van deze Aarde zal duren, zolang aardbevingen, overstromingen, ijzige koude en
kometen ons niet komen verwoesten; laten wij, wij mensen tenminste, een hoofd
en een hart aan de Aarde scheppen en een menselijke zin geven aan het
bovenmenselijk gevecht. Deze angstaanjagende inspanning is de tweede opgave.

Derde opgave
Het verstand schikt zich. Het wil zijn gevangenis - de schedel - met grote werken
vullen. Heldhaftige zinnen in de muren beitelen, bevrijdende vleugels op zijn ketens
schilderen.
2. Het hart schikt zich niet. Handen klappen buiten zijn kerker; uit de lucht vangt
het voortdurend de lokroep der liefde op. En vol hoop en verwachting antwoordt het
door aan zijn ketens
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te schudden. De duur van een bliksemflits is het alsof zijn ketens vleugels zijn
geworden.
3. Maar terstond valt het hart, bebloed, terug. Het heeft de hoop verloren. De
Grote Angst heeft opnieuw bezit van hem genomen.
4. Nu is het ogenblik gekomen. Laat het verstand en het hart achter je liggen. Zet
de derde stap.
5. Ontsnap uit het simpele gerief van het verstand dat, terwijl het alles tracht te
ordenen, hoopt de schijnbeelden aan zich te onderwerpen. Ontsnap uit het
schrikbewind van het hart dat tracht en hoopt de zintuigen te evenaren.
6. Overwin de laatste, de grootste verleiding: de hoop. Dat is de derde opgave.
7. Wij vechten, want vechten is ons plezier; wij zingen, zelfs als er geen oor is
om ons te horen. Wij werken, zelfs als er geen baas is om ons 's avonds onze
dagarbeid te betalen. Wij zijn geen huurlingen, wij zijn onze eigen baas. De aardse
wingerd is van ons, zij is ons vlees en ons bloed.
8. Wij spitten de aarde, wij bewerken haar, wij oogsten, onze voeten persen de
druiven, wij drinken haar wijn, wij zingen en wenen; droombeelden en gedachten
stijgen op naar ons hoofd.
9. Welk jaargetijde deed het lot ons de wingerd bewerken? De tijd van het ploegen,
van het oogsten, van de feestmaaltijden? Het is alles slechts één.
10. Terwijl ik de aarde omploeg beleef ik de vreugde van de volle cyklus van de
druif. Dorstig zing ik onder de arbeid, dronken van de wijn die komen gaat.
11. Ik houd mijn volle glas in de hand en bezie de arbeid van mijn voorvaderen.
En het zweet stroomt als een fontein over mijn beschonken schedel.
12. Ik ben een zak van vlees en botten, van bloed, zweet en tranen, van verlangens
en droombeelden.
13. Ik dwarrel een ogenblik in de lucht, ik heradem; mijn verstand licht op en
plotseling opent zich de aarde, waarin ik mij verlies.
14. Door mijn onbestendige ruggegraat stijgen en dalen twee
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eeuwige stromingen. In mijn ingewanden zijn een man en een vrouw
ineengevlochten. Zij beminnen en haten elkaar; zij trotseren en bevechten elkaar.
15. De mens stikt en schreeuwt: ‘Ik ben de spoel die schering en inslag wil
verscheuren en uit het ambacht der noodzakelijkheid wil springen.
16. Ik wil buiten de wet treden, het lichaam verbrijzelen, de dood overwinnen. Ik
ben het zaad.’
17. En een andere stem, diep, als van een heks, een vrouwenstem, antwoordt
kalm en zeker: ‘Ik zit met gekruiste benen op de grond, ik boor mijn wortels diep in
de grond tot aan de graven. Roerloos ontvang ik de zaden en voed hen. Ik ben
geheel en al melk en geheel en al behoefte.
18. En ik verlang er naar om terug te keren, om af te dalen naar het dier, nog
dieper af te dalen, tot de boom, tot de wortels, tot de aarde, om niet meer te bewegen.
19. Ik houd de adem in, ik onderwerp de adem en laat hem niet ontsnappen; ik
haat de vlam die opstijgt. Ik ben de Baarmoeder!’
20. Ik hoor beide stemmen. Beide zijn van mij; ik bemin ze, ik verstoot er geen.
Mijn hart is een dans der vijf zintuigen. Mijn hart is de tegendans van de ontkenning
der vijf zintuigen.
21. Ontelbare zichtbare en onzichtbare krachten verblijden zich en volgen mij
wanneer ik angstig tegen de almachtige stroom de helling beklim.
22. Ontelbare zichtbare en onzichtbare krachten bedaren en keren tot rust als ik
de helling afdaal en naar de aarde terugkeer.
23. Mijn hart stroomt. Ik zoek noch het begin, noch het einde van de wereld. Ik
ben haar vreselijk, geweldig ritme, en ik ga mijn gang.
24. Zeg steeds tegen alles: Vaarwel! Kluister je blik lang en hartstochtelijk aan
elk van hen en zeg: Nooit meer!
25. Kijk om je heen: al die lichamen die je ziet zullen verrotten. Er is geen enkele
redding.
26. Kijk: zij leven, zij werken, zij beminnen, zij hopen. Kijk nog eens: er is niets
meer.
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27. Uit de aarde komen de generaties voort die tot de aarde terugkeren.
28. De deugd en de inspanning van de mens stapelen zich op, vermenigvuldigen
zich en stijgen ten hemel.
29. Waar gaan we heen? Vraag niets. Klim, daal af. Er is geen begin, er is geen
einde. Er is het ogenblik van nu, bitter en zoet, en ik proef het in zijn geheel.
30. Goed is het leven, goed is de dood. De aarde is rond en stevig als een
vrouwenborst in de holte van mijn kennershanden.
31. Ik geef me aan alles over. Ik bemin, ik lijd, ik strijd. De wereld schijnt mij
uitgestrekter dan het verstand. Mijn hart? Een duister en almachtig mysterie.
32. Als je kunt, ziel, richt je op te midden der bulderende golven en behels in een
snelle oogopslag de totaliteit van de zee. Verlies je zinnen niet, laat hen geen
schipbreuk lijden. En duik opeens weer terug in de oceaan om het gevecht voort te
zetten.
33. Ons lichaam is een schip dat vaart in diepe en blauwe wateren. Wat is ons
doel? Schipbreuk lijden!
34. Want de Oceaan is niets dan een grote waterval. De Nieuwe Wereld bestaat
slechts in het hart van de mens. En plotseling, in een geluidloze draaikolk, verga je
in de stroomversnelling van de dood; jij en de hele aardse santekraam.
35. Het is je opgave om rustig, zonder hoop, edelmoedig je steven op de afgrond
te richten. En te zeggen: Niets bestaat.
36. Niets bestaat, noch leven, noch dood. Ik bezie de materie en het verstand als
twee verliefde spookverschijningen, luchtspiegelingen die elkaar achtervolgen, zich
vermengen, baren en verdwijnen, en ik zeg: ziedaar wat ik wil!
37. Ik weet nu. Ik hoop niets. Ik vrees niets. Ik ben verlost van het verstand en
het hart. Ik ben hoger gestegen dan zij. Ik ben vrij. Dat is wat ik wil. Ik wil niets
anders. Ik zocht de vrijheid.

De mars
Maar plotseling verscheurt een schreeuw mijn hart: Te hulp! Wie roept?
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2. Verzamel je krachten en luister. Het hele hart van de mens is een schreeuw. Buig
je over je borst om het te horen. Iemand in jou strijdt en roept.
3. Het is je plicht om elk moment, dag en nacht, in vreugde en droefheid, bij de
noodzakelijkheid van alledag, deze schreeuw te onderscheiden, met onstuimigheid
of terughoudendheid al naar je natuur, lachend of wenend, handelend of nadenkend;
en je te dwingen en te begrijpen wie in gevaar is en roept.
4. En om uit te vinden hoe wij allen te zamen de wapens op kunnen nemen om
hem te bevrijden.
5. Uit de diepte van onze grootste vreugde roept iemand in ons: ‘Ik lijd! Ik wil aan
jouw blijdschap ontsnappen! Ik stik!’
6. Uit de diepte van onze zwartste wanhoop roept iemand in ons: ‘Ik ben niet
wanhopig! Ik vecht! Ik maak me los van je hoofd, ik ruk me los uit het foedraal van
je lichaam, ik ruk me los uit het foedraal van de aarde, ik pas in geen enkele
hersenpan, in geen enkele naam, in geen enkele daad!’
7. Uit de diepte van de zuiverste deugd verheft iemand zich radeloos in ons en
roept: ‘Te bekrompen is de deugd, ik kan niet meer ademen. Te klein, te bekrompen
is het paradijs voor mij. Je God lijkt op een mens: ik wil hem niet!’
8. Ik hoor de woeste schreeuw en spring op. In mij vormt de stijgende angst zich
voor het eerst om in een menselijke stem. Zij wendt zich tot mij en roept me, duidelijk,
bij mijn naam, bij de naam van mijn vader en van mijn geslacht.
9. Het is het grote moment, het kritieke ogenblik. Het is het signaal voor de Mars.
Als je niet de Schreeuw je ingewanden hoort verscheuren, beweeg dan niet.
10. Ga dan rustig en onderdanig voort met je heilige dienst, in de eerste, de tweede
en de derde graad van de voorbereiding.
11. En luister. In slaap, in liefde, in schepping, in een van je fiere, belangeloze
daden, of in de diepte van een wanhopige stilte, is het mogelijk dat je plotseling de
Schreeuw hoort en je op weg begeeft.
12. Tot nu was de beweging van mijn hart afgestemd op het Heelal. Maar bij het
appèl van de Schreeuw hebben mijn wezen
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en het Heelal zich van elkaar afgescheiden in twee kampen.
13. Iemand in mij is in gevaar; hij heft de handen op en roept: ‘Red me!’ Iemand
in mij klimt, wankelt en schreeuwt: ‘Te hulp!’
14. Welke van de twee eeuwige wegen te kiezen? Plotseling voel ik dat van mijn
beslissing mijn hele leven afhangt, en van mijn leven dat van het Heelal.
15. Van de twee wegen kies ik degene die opstijgt. Waarom? Zonder logische
argumenten, zonder enige zekerheid. Ik begrijp hoe onmachtig op dit kritieke moment
het verstand en alle kleine zekerheden van de mens zijn.
16. Ik kies de weg die opstijgt, want daar dwingt mijn hart mij toe. Omhoog!,
schreeuwt mijn hart, en ik volg het met vertrouwen.
17. Ik voel het duidelijk; dát verwacht de vreselijke, primitieve Schreeuw van mij.
Ik spring vlak naast hem op en vereenzelvig mijn lot met het zijne.
18. Iemand in mij strijdt om een last op zijn schouders te nemen, om het vlees af
te stropen van het verstand, om te zegevieren over de sleur, de luiheid en de
noodzakelijkheid.
19. Ik weet noch waar hij vandaan komt, noch waar hij naar toe gaat. In mijn
vergankelijke borst voel ik zijn gang, hoor ik zijn hijgende adem; ik sidder als ik hem
aanraak.
20. Wie is hij? Ik spits mijn oor; ik plaats bakens, ik vul mijn longen. De Onbekende
achterna bestijg ik buiten adem de helling. Zo begint de geheimzinnige, mystieke
Mars.

Eerste trap: ik
Ik ben niet goed; ik ben niet zuiver; ik ben niet rustig; ondragelijk zijn mijn geluk en
mijn ongeluk. Ik ben vol onduidelijke en duistere kreten. Ik wentel me, wenend en
bebloed, in de warme kribbe van mijn vlees.
2. Praten beangstigt mij. Ik versier me met onechte vleugels, ik schreeuw, ik zing,
ik ween, om de genadeloze kreet van mijn hart te verstikken.
3. Ik ben niet het licht, ik ben niet de duisternis; maar een vlam smeult en knaagt
in de diepste diepten van mijn wezen. Ik
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ben de nacht, door het licht verslonden.
4. Het gevaar trotserend, angstig, wankelend door de duisternis, dwing ik mij te
ontwaken uit mijn sluimer en mij enige tijd staande te houden, hoe kort ook.
5. Een opstandige adem in mij vecht wanhopig om te zegevieren over het geluk,
de vermoeidheid en de dood.
6. Ik richt mijn lichaam op, als een middeleeuws toernooipaard; ik wil het soberheid,
kracht en gehoorzaamheid opleggen. Ik leid het met straffe hand en beklaag het:
ik heb geen ander paard.
7. Ik wil mijn hoofd wakker, helder en onverbiddelijk houden. Ik wek het op te
strijden zonder enige rust - hij die licht is - en te knagen aan de duisternis van het
vlees. Ik heb geen ander laboratorium waar ik van duisternis licht kan maken.
8. Ik wil mijn hart brandend, edelmoedig en onrustig houden. Ik voel in mijn hart
alle verwarring en tegenstrijdigheden, vreugden en bitterheden van het leven. Maar
ik vecht om hen te onderwerpen aan een hoger ritme dan dat van mijn verstand,
aan een harder ritme dan van mijn hart: het opwaarts ritme van het Heelal.
9. De Schreeuw in mij kondigt mobilisatie af: Ik, de Schreeuw, ben de Heer, jouw
God! Ik ben geen vluchtplaats. Ik ben geen woning en geen hoop. Ik ben noch
Vader, noch Zoon, noch Heilige Geest. Ik ben je kommandant!
10. Jij bent noch mijn slaaf, noch een speeltuig in mijn handen. Je bent mijn kind
niet. Je bent mijn strijdmakker.
11. Verdedig moedig de bergpas die ik je toevertrouwd heb. Geef je niet over. Je
hebt de plicht en - op jouw terrein - de mogelijkheid een held te worden.
12. Bemin het gevaar. Wat is het moeilijkst? Dát is wat ik wil! Welke weg zul je
gaan? Langs de steilste helling! Dezelfde die ook ik beklim. Volg mij!
13. Leer te gehoorzamen. Alleen hij is vrij, die een hoger ritme dan het zijne
gehoorzaamt.
14. Leer te bevelen. Alleen hij die bevelen kan is mijn vertegenwoordiger op deze
aarde.
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15. Bemin de verantwoordelijkheid. Zeg zonder ophouden tegen jezelf: ‘Ik, en ik
alleen, heb de plicht de aarde te redden. Als zij niet gered wordt, zal het mijn schuld
zijn!’
16. Bemin een ieder in verhouding tot zijn bijdrage aan de strijd. Zoek geen
vrienden, zoek metgezellen!
17. Wees bezorgd, ontevreden, non-konformist, altijd! Wanneer een gewoonte
gemakkelijk is geworden, breek met haar! De grootste van alle zonden is
tevredenheid.
18. ‘Waar gaan we heen? Zullen we ooit overwinnen? Waartoe dient dit eindeloos
gevecht?’ Stilte! Strijders vragen zich nooit iets af!
19. Ik buig me voorover om deze krijgs-Schreeuw in mij te horen. Langzaam
tekent zich in mij het gezicht van de kommandant af. Ik onderscheid zijn stem. Ik
hoor met vreugde en afschuw zijn harde bevelen.
20. Nee, nee, ik ben niets. Ik ben maar een bleke glimworm in de vochtige vlakte,
een beklagenswaardige pier die kruipt, bemint en schreeuwt, en die een uur of twee
over vleugels spreekt, waarna zijn mond zich met aarde vult. De krachten der
duisternis geven geen ander antwoord.
21. Maar in mij verheft zich een eeuwige en verheven Schreeuw. Want ook ben
ik, of men het wil of niet, een deeltje van het zichtbare en onzichtbare Heelal. Wij
zijn één. De krachten die in mij werken, die mij tot leven aanzetten, die mij ook in
de dood dwingen, zijn zonder enige twijfel ook zijn krachten.
22. Ik ben geen meteoor zonder verbinding met deze wereld. Ik ben wat aarde
van zijn aarde, wat adem van zijn adem.
23. Ik hoop niet alleen, ik beef niet alleen, noch schreeuw ik alleen. Een grote
slagorde, een drijfveer van het Heelal, vreest, hoopt en schreeuwt met mij.
24. Ik ben een tijdelijk geslagen brug; iemand loopt over mij heen en achter hem
stort ik in. Een strijder doorkruist mij van onder tot boven; hij knaagt aan mijn vlees
en mijn hersens om zich een uitweg te banen, te ontsnappen en mij te laten
ontsnappen. Ik schreeuw niet; hij schreeuwt!
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Tweede trap: het geslacht
De Schreeuw komt niet alleen van jou. Jij spreekt niet alleen, maar ontelbare
voorouders die door jouw stem spreken. Jij bent niet de enige die verlangt, maar
ontelbare voorouders die door jouw hart verlangen.
2. De doden van jouw geslacht liggen niet in de aarde. Zij zijn vogels, bomen en
lucht geworden. Jij zit in hun schaduw, jij voedt je met hun vlees, jij ademt hun
uitademingen in. Zij zijn gedachten en hartstochten geworden en ze bevelen je wil
en je daden.
3. De komende generaties roeren zich niet in onzekere tijden, ver van jou. Zij
leven, bewegen en hunkeren in je lendenen en in je hart.
4. Je eerste opgave in dit flitsende moment waarop je de aarde bewandelt is om
jezelf te verbreden, teneinde je oneindige mars te kunnen beleven, je eigen eeuwige
mars, zichtbaar en onzichtbaar.
5. Je bent niet één, je bent een legerkorps. De duur van een ogenblik verlicht de
zon een van je gezichten. Nauwelijks hervindt dit de Schaduw, of een ander en
jonger gezicht licht achter je op.
6. Je geslacht is het grote lichaam: verleden, heden en toekomst. Jij bent niets
dan een uiterst kortstondige uitdrukking; je geslacht is het gezicht. Jij bent een
schaduw, je geslacht is het vlees.
7. Je bent niet vrij. Duizenden onzichtbare handen houden de jouwe vast en
bewegen ze. Als je je ergert, staat het schuim van een van je voorouders op je
lippen. Als je bemint, steunt en kreunt een voorvader - holenmens - in je. Als je
slaapt, openen de graven zich in je droom en vullen je hoofd met hun geesten.
8. Je hoofd is een kuil van bloed, waar de schaduwen van de doden zich in troepen
verzamelen om door te drinken te herleven.
9. ‘Sterf niet, opdat wij niet sterven!’ schreeuwende doden in je. ‘Wij zijn er niet
in geslaagd te genieten van de vrouwen waarnaar we verlangden. Slaag jij daar
dan in; slaap met ze! Wij zijn
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er niet in geslaagd onze denkbeelden te verwezenlijken. Verwezenlijk ze, jij! Wij zijn
er niet in geslaagd de visie van onze hoop te vatten of er vorm aan te geven. Geef
er vorm aan, jij tenminste!
10. Voleindig ons werk! Voleindig ons werk! Dag en nacht komen en gaan wij in
jouw lichaam en schreeuwen. Nee, wij zijn niet verdwenen, wij hebben je lichaam
niet verlaten, wij zijn niet afgedaald in de aarde. In de uiterste diepten van jou zelf
zetten we onze strijd voort. Bevrijd ons!’
11. Het is niet genoeg, dat je in je binnenste het gedruis van je voorouders hoort.
Het is niet genoeg dat je hen hoort vechten op de drempel van je verstand. Allen
werpen zich op om zich vast te klampen aan je levende en warme hersens, om op
te stijgen naar het daglicht.
12. Maar jij, kies! Kies welke van je voorouders opnieuw in de hel van je barbaarse
bloed geworpen zal worden, en welke waardig is om naar het licht en de aarde op
te stijgen.
13. Heb medelijden met geen van hen. Blijf waakzaam bij de draaikolk van je hart
en kies. Deze schaduw, zal je zeggen, is erbarmelijk, zwart, een beest gelijk; laat
zij weggaan! Deze is stil en hevig, meer levend dan ik. Laat zij al mijn bloed drinken!
14. Verlicht het zwarte bloed der voorouders; vorm hun schreeuwen om tot
woorden, besnoei hun wil, verbreed hun smalle en wankele slaglinie. Dat is je tweede
opgave!
15. Want je bent geen volstrekte slaaf. Met jou is een nieuw vermogen geboren:
een siddering van vrijheid schudt door het grote, duistere hart van je geslacht.
16. Je bent, of je het wilt of niet, drager van een nieuw ritme, een nieuw verlangen,
een nieuwe gedachte, een nieuwe droefheid. Of je het wilt of niet, verrijk je het
lichaam van je vaderen.
17. Op welke wijze zul je leven en dood, deugd en vrees trotseren? Je hele
geslacht verschuilt zich in je borst; het ondervraagt je en wacht angstig je antwoord
af.
18. Jij bent verantwoordelijk. Je beheerst niet meer uitsluitend je eigen en
onbelangrijke bestaan. Je bent de worp van de dobbelsteen die in een ogenblik
over het lot van je geslacht beslist.
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19. Elk van je daden heeft zijn weerslag op duizenden levens. Terwijl je voortgaat,
open en schep je het bed, waarin de rivier van je nakomelingen zal stromen.
20. Als je bang bent, vertakt je angst zich in ontelbare generaties en verlaag je
ontelbare zielen voor je en achter je. Als je je verheft tot een edelmoedige daad,
verheft je hele geslacht zich en wordt geadeld.
21. ‘Ik ben niet alleen!’ Moge deze gedachte je voortdurend verteren!
22. Je bent geen zielig en onbestendig lichaam. Onder de vergankelijkheid van
je aarden masker waakt een tientallen eeuwen oud gezicht en houdt toezicht. Je
hartstochten en gedachten zijn ouder dan je hart en je hersens.
23. Je onzichtbare lichaam, dat zijn je dode voorouders en je ongeboren
nakomelingen. Je zichtbaar lichaam, dat zijn de levende mannen, vrouwen en
kinderen van je geslacht.
24. Slechts hij is gevrijwaard tegen de hel van zijn ik, die honger voelt wanneer
een kind van zijn geslacht niet te eten heeft; die siddert van vreugde wanneer een
man en een vrouw van zijn geslacht elkaar omhelzen.
25. Allen behoren tot jouw grote zichtbare lichaam. Je lijden en je vreugde zijn
verspreid tot de uithoeken der aarde, over de duizenden lichamen waarin eenzelfde
bloed vloeit.
26. Zoals je vecht voor je kleine lichaam, strijd zo ook voor het grote. Strijd, opdat
al die lichamen die de jouwe zijn, sterk, sober en nijver worden. Opdat hun verstand
oplichte en in hen een vurig, edelmoedig hart rusteloos zal slaan.
27. Hoe kun je sterk, helder en edelmoedig zijn als deze deugden niet je lichaam
in zijn geheel opheffen? Hoe kun je gered worden als niet al je bloed gered wordt?
Gaat een enkel wezen van je geslacht verloren, hij zal je meeslepen in zijn val; een
deel van je lichaam en je geest vervalt in verrotting.
28. Beleef deze vereenzelviging diep; niet als abstrakte gedachte, maar in de
werkelijkheid van vlees en bloed.
29. Je bent een blad aan de grote boom van je geslacht. Voel de aarde opstijgen
door de duistere wortels, en vloeien door de
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takken en bladeren.
30. Wat is je doel? Vechten, om je met alle kracht vast te grijpen aan de boom
en, gelijk een blad, een bloem, een vrucht, de hele boom zich in je te voelen
bewegen, vernieuwen en ademen.
31. Je eerste opgave bij het vervullen van de dienst aan je geslacht, is al je
voorouders in je te voelen. De tweede hun streven te verlichten en hun arbeid voort
te zetten. De derde je zoon voor te houden jou te overtreffen.
32. De angst is in je. Iemand vecht om zich aan je vlees te ontrukken, te
ontsnappen. In je lendenen, in je hersenpan, strijdt een kiem om je te verlaten en
de vrijheid te vinden.
33. ‘Vader, je hart benauwt me, ik moet het doorbreken en ontsnappen! Vader,
ik haat je lichaam, ik schaam me aan jou vergroeid te zijn. Ik wil vertrekken!
34. Je bent niet meer dan een kortademig paard: je gang kan het ritme van mijn
hart niet langer volgen. Ik ben gehaast. Ik wil afstijgen, een ander lichaam berijden
en je onderweg achterlaten.’
35. En jij, vader, verheugt je de minachtende stem van je kind te horen: ‘Alles
voor mijn kind!’ schreeuw je. ‘Ik ben niets. Als ik aap ben, is hij mens. Als ik mens
ben, is hij zoon van de mens!’
36. Een kracht die in je is, een kracht die je meerdere is, doorklieft je lichaam en
je geest. Zij schreeuwen: ‘Speel op heden en zekerheid! Zo zul je ook op de toekomst
en de onzekerheid spelen.
37. Houd niets in reserve, want ik bemin het gevaar. Het is mogelijk, dat wij
verloren gaan. Het is mogelijk, dat wij gered en bevrijd worden. Vraag niet! Leg ieder
moment de hele wereld in de handen van het gevaar. Ik, kiem van wat nog niet
geboren is, vreet aan de ingewanden van je geslacht en ik schreeuw!’

Derde trap: de mensheid
Jij bent het niet die spreekt. Het is ook niet alleen het geslacht in je dat schreeuwt.
In jou verheffen zich ontelbare generaties - witte, gele, zwarte - en schreeuwen.
2. Bevrijd je ook van je geslacht. Tracht de hele universele
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opwelling van de mens te beleven. Zie, hij heeft zich los weten te maken van het
dier; hij leert rechtop te staan, de onduidelijke klanken te ordenen, de vlam brandend
te houden in de haardstede, de rede in zijn schedel te huisvesten.
3. Heb medelijden met dit schepsel dat zich op een dag heeft weten los te koppelen
van de aap, naakt, zonder horens of hoektanden, met alles bij elkaar niets meer
dan een hevige vonk in zijn zachte kop.
4. Het weet niet vandaar het komt, noch waarheen het gaat. Maar het wil door
liefde, werk en doodslag de aarde beheersen.
5. Richt je blik op de mensen en beklaag ze. Bezie jezelf onder de mensen, en
beklaag je. In de schemer van de levensavond raken wij elkaar aan; wij zoeken en
tasten, wij ondervragen ons, wij luisteren, wij roepen om hulp.
6. Wij rennen, wij weten dat wij naar de dood rennen, maar wij kunnen niet
stoppen. Wij rennen.
7. Wij houden een fakkel in de hand en wij rennen. Ons gezicht licht zich een
ogenblik op. Maar haastig geven wij de fakkel over aan onze zonen en terstond
verdwijnen wij; wij dalen af in de aarde.
8. De moeder kijkt voor zich uit naar haar dochter, de dochter op haar beurt kijkt
voor zich uit, over het lichaam van haar man heen, naar haar zoon: zo gaat de
Onzichtbare over deze aarde voort.
9. Allen, zonder medelijden, kijken we voor ons uit, gedreven door de duistere,
onmetelijke en onfeilbare machten die achter ons staan.
10. Klim op de wankele schans van je lichaam en beschouw de eeuwen die achter
je liggen. Wat zie je?
11. ‘Harige en bloeddorstige dieren rijzen met veel misbaar op uit de modder.
Harige en bloeddorstige dieren dalen met veel misbaar de bergen af. De twee legers
mengen zich brullend ineen, als man en vrouw, en zijn niets meer dan een massa
bloed, hersens en modder.’
12. Kijk! De volkeren springen op uit de aarde als het groene gras, en vallen weer
terug in de aarde, vruchtbare mest voor
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de komende zaaitijden. Want het bloed, de as en de hersens van de mensen verrijken
de aarde.
13. Overal langs de weg gaan in zeer groten getale mensen verloren, vruchteloos
geboren en stervend. Afgronden openen zich plotseling in de duisternis, waarin hele
volkeren verzinken. Onopgevolgde bevelen worden gehoord in het losbandig rumoer,
en de verwarde menselijke troep verspreidt zich.
14. Opeens doorzien wij boven en om ons heen, en tot in de afgrond van ons
hart, de blinde en onverzadelijke krachten, zonder hart en verstand.
15. Wij bevaren een stormachtige oceaan; wij zien in een helle bliksemflits, dat
wij onze rijkdommen, onze kinderen en onze goden toevertrouwd hebben aan een
armzalige schelp.
16. Sombere en dikke stroom, stroom van bloed: de eeuwen rijzen en dalen
rondom ons. Elk moment is een gapende afgrond.
17. Kijk zonder te weifelen naar de sombere oceaan; kijk naar de afgrond, elk
moment, zonder illusie, zonder onbeschaamdheid, zonder angst.
18. Zonder illusie, zonder onbeschaamdheid, zonder angst. Maar dat is niet
genoeg. Zet nog een stap. Tracht een zin te geven aan de onsamenhangende
inspanningen van de mens.
19. Oefen je hart om een steeds groter strijdperk te beheersen. Volg, eerst over
een eeuw, dan over twee, dan over drie, dan over tien, uiteindelijk over zoveel als
je maar kunt, de gang van de mens. Oefen je oog om te zien hoe de volkeren zich
bewegen over grote tijdsruimten.
20. Stort je in de afgrond van deze bespiegeling met geduld, liefde en grote
onbaatzuchtigheid. Totdat de wereld langzamerhand in je gaat ademen, tot zij die
strijden verlicht worden, tot ze zich met elkaar verzoenen in je hart, en zich uiteindelijk
allen als broeders herkennen.
21. Het hart verenigt wat de rede scheidt; het gaat de noodzakelijkheid te boven
en vormt strijd om tot liefde.
22. Loop langs de rand van de onverzadelijke afgrond en tracht het visioen te
ordenen. Licht het veelkleurig valluik van het mysterie op: sterren, zeeën, mensen,
gedachten. Geef vorm en
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zin aan het vormloze en hersenloze oneindige.
23. Verzamel in je hart alle verschrikkingen, herschep alle details. De redding is
een cirkel; sluit de cirkel!
24. Wat is het geluk? Elke smart, elk ongeluk te doorleven. Wat is het licht? Met
een helder oog alle duisternissen te bezien.
25. Wij zijn een nederige letter, een lettergreep, een woord van de oneindige
Odyssee. Te gronde gegaan in een gigantische zang, schitteren wij zoals bescheiden
steentjes schitteren zolang ze op de zeebodem liggen.
26. Wat is onze opgave? Het hoofd boven de tekst uit te heffen, een ogenblik,
zolang onze longen het verdragen, en de zang van de oceaan in te ademen.
27. Wij moeten alle avonturen bijeenbrengen, zin geven aan de oversteek, vechten
zonder bestand tegen mensen, goden en dieren, en langzaam en geduldig, met het
merg van ons merg, in onze hersenpan ons Ithaca bouwen.
28. Als een eiland rijst langzaam uit de diepten van de oceaan van het niets met
verschrikkelijke inspanning de schepping van de mens op.
29. In de arena van dit eiland, dat met de dag harder wordt, leven, beminnen,
hopen en verdwijnen de generaties. Nieuwe generaties lopen op de lijken van hun
vaderen en zetten hun arbeid op de rand van de afgrond voort; zij trachten het
verschrikkelijke mysterie te temmen. Hoe? Door een land te bewerken, een vrouw
te omhelzen of een steen, een dier, een gedachte te bestuderen.
30. Plotseling komen aardbevingen: het eiland wankelt; terwijl een landstreek te
gronde gaat, rijst een andere uit de golven op.
31. De geest is een arbeider van de zee; zijn taak: de afgrond te bouwen.
32. Uit al deze generaties, uit al deze ellende, uit al deze vreugden, liefdes,
oorlogen en gedachten, klinkt een zuivere en kalme stem op, zuiver en kalm omdat
zij alle onzuiverheden en ongerustheden van de strijdende mens bevat; zij gaat hen
te boven en stijgt op.
33. Te midden van al dit menselijk materiaal tracht iemand
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zich op te richten, gebruikmakend van zijn handen zowel als van zijn voeten,
verdronken in tranen en bloed; hij vecht om zich te bevrijden.
34. Zich te bevrijden van wat? Van zijn lichaam dat hem omringt, van zijn volk
dat hem ondersteunt, van het vlees, van het hart, van de hersens.
35. Heer, wie bent u? U stelt zich tegenover mij als een centaur, de armen ten
hemel geheven, de voeten verzonken in de modder.
‘Ik ben degene die eeuwig klimt!’
Waarom stijgt u op? U put zich uit, de angst houdt u in zijn greep terwijl u zich
van het dier, van de mens tracht los te rukken. Verlaat mij niet!
‘Ik vecht, ik klim, om niet te stikken. Ik strek de handen uit, ik grijp me vast aan
de warmte van alle lichamen; ik hef mijn hoofd boven mijn hersens uit om adem te
halen; overal stik ik, niets kan mij meer bevatten!’
Heer, waarom beeft u?
‘Ik ben bang. Het klimmen door de duisternissen kent geen einde. Mijn hoofd is
een eindeloze uitslaande vlam. Het streeft er eeuwig naar zich los te maken van
mijn lichaam; en voortdurend blaast de duivel van de nacht om die uit te doven. Het
lot van mijn streven is voortdurend in gevaar. Het lot van mijn arbeid in elk lichaam
is onophoudelijk in gevaar. Ik loop, ik struikel te midden van het vlees, als een
pelgrim, door de nacht verrast. En ik schreeuw: Te hulp!’

Vierde trap: de aarde
Jij bent het niet die schreeuwt. Het is niet je geslacht dat schreeuwt in je
onbestendige borst. Het zijn ook niet slechts de menselijke rassen - wit, geel of
zwart - die schreeuwen in je hart. Het is de hele Aarde met haar wateren, haar
bomen, haar dieren, haar mensen en haar goden die zich roert in je borst en
schreeuwt.
2. De Aarde verheft zich in je hersens; zij ziet voor de eerste maal haar hele
lichaam.
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3. Zij siddert: zij is een dier dat eet, dat werpt, dat beweegt, dat zich herinnert; zij
heeft honger, zij eet haar kinderen - planten, dieren, mensen, gedachten -, zij
verbrijzelt hen tussen haar donkere kaken. Zij filtert hen door haar lichaam, alvorens
hen weer aan het slijk terug te geven.
4. Zij herinnert zich en herkauwt haar hartstochten. In mijn hart ontluikt haar
geheugen, straalt, en behelst de tijd.
5. Het is niet mijn hart dat slaat en opspringt in mijn bloed, het is de hele Aarde.
Terwijl zij zich omkeert, herleeft zij haar verschrikkelijke bestijging door de chaos.
6. Ik herinner me een eindeloze woestijn: de eeuwige materie in haar witgloeihitte
die mij verbrandt. Doelloos doorkruis ik de anorganische tijd; ik ben alleen, helemaal
alleen, wanhopig, vergeefs schreeuwend in de grote leegte.
7. Langzamerhand bedaart de vlam, de matrijs van de materie koelt af, de steen
verlevendigt zich, hij gaat half open, en zie!, hij heft zich trillend op in de lucht als
een klein groen blad. Hij grijpt zich vast aan de grond, en heft, zich sluitend, hoofd
en handen op; hij grijpt de lucht, het water, het licht; hij ontvangt het Heelal.
8. Hij ontvangt het Heelal en tracht het door zijn naaldfijne lichaam te trekken,
opdat het een bloem, een vrucht, een zaad worde; opdat het onsterfelijk worde.
9. De zee is sidderend opengegaan en zie: uit de diepten stijgt een blinde worm
op, uitgehongerd, ongerust.
10. De zwaartekracht is overwonnen; de grafsteen is omvergeworpen; en daar
verschijnen legioenen en naderen; legioenen aangegrepen door de liefde en de
honger, de boom en het dier.
11. Ik zie de Aarde en sidder bij het herleven van het gevaar. Ik had kunnen
verdrinken en te gronde gaan in deze wortels die rustig en wellustig de modder
drinken; ik had kunnen stikken in deze geheel gerimpelde, dikke huid, of worstelen
zonder eind in het bloederige, blinde karkas van mijn eerste voorvader.
12. Ik ben er goed van af gekomen. Ik heb de planten met taaie schors, de vissen,
de vogels, de monsters en de apen doorlopen. Ik heb de Mens gemaakt.
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13. Nu ik de mens heb gemaakt, zin ik op middelen om hem te vernietigen.
14. ‘Ik kan niet meer! Ik kan niet meer! Ik moet me bevrijden!’ Deze eeuwige kreet
verscheurt sinds de aanvang der tijden de ingewanden der wereld; hij verwoest en
bevrucht ze. Van lichaam naar lichaam, van generatie naar generatie, van soort
naar soort springt zij, steeds meer verslindend, steeds krachtiger. ‘Ik wil een zoon
groter dan ik!’ is de schreeuw van alle vaders.
15. In de vreselijke ogenblikken waarin de schreeuw ons lichaam doorklieft, voelen
wij ons gedreven door de onbuigzaamheid van een vóórmenselijke kracht. Een
bulderende en modderige stroom sleept ons mee door het bloed, de tranen, het
zweet, door geschreeuw van vreugde, wellust en dood.
16. Een wind van liefde blaast over de Aarde en een duizeling maakt zich meester
van alles wat leeft. Lichamen paren in de zee, in holen, in de lucht, in velden en
bergen, en brengen van lichaam tot lichaam de grote onbegrijpelijke boodschap
over.
17. Nu wij achter ons het eerste plotselinge ontluiken voelen, kunnen wij pas
beginnen te raden naar de zin van de strijd, de voortplanting en de dood der dieren
en, daaraan voorbij, van de hele willoze, primitieve, chaotische massa.
18. Eerbied, erkentelijkheid en ontzag nemen bezit van ons bij de gedachte aan
onze oude strijdmakkers. Zij hebben gestreden, ze hebben bemind, ze zijn gestorven
om ons de weg te banen.
19. En wij, op onze beurt, in dezelfde wellust en dronkenschap, in dezelfde angst,
arbeiden voor iemand anders, die bij elk onzer edelmoedige daden zelf een stap
voorwaarts doet.
20. Ons hele streven dient een doel dat ons ontgaat, waarvoor onze moeiten,
onze ellende en onze misdaden zullen dienen en waaraan ze zullen worden
opgeofferd.
21. De stormaanval is begonnen! Een adem die woest opkomt bevrucht de materie,
gaat door het dier, schept de mens, grijpt zich als een roofvogel aan hem vast en
verscheurt de lucht met zijn kreten.
22. Onze beurt is gekomen. De levensadem werkt nu op ons in;
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vormt in ons de materie om tot geest; vertrapt onze hersens, verbrijzelt ons zaad;
en ons lichaam omvergooiend, haast hij er zich uit.
23. Alsof dit leven iets anders was dan de eeuwige, zichtbare jacht van de
onzichtbare Echtgenoot, van lichaam tot lichaam op zoek naar de Euwigheid, zijn
ontembare Echtgenote.
24. En wij, de bruidsstoet, wij, planten, dieren en mensen, gaan bevend de
geheime kamer binnen. Ieder van ons draagt met heilige angst de symbolen van
het huwelijk de een de Phallus, de ander de Baarmoeder.

Het visioen
Je hebt de Roep gehoord en je hebt je op weg begeven. Van strijd tot strijd heb je
alle gevechtsvoorwaarden van de gemobiliseerde mens doorlopen.
2. Opgesloten in de kleine schuilplaats van je lichaam heb je gestreden, maar de
arena scheen je plotseling te eng; je stikte erin, en je hebt haar abrupt verlaten.
3. Je hebt je tent opgezet in je geslacht, je hebt je verrijkt met ontelbare handen
en harten, je hebt met je bloed de barbaarse voorouders doen herleven; je hebt je
met de doden, de levenden en de ongeborenen verenigd om te strijden.
4. En terzelfdertijd hebben alle geslachten zich met jou in beweging gezet; de
heilige slagorde van de mens heeft zich achter je opgesteld; de hele aarde heeft
gegonsd als een legerkamp.
5. Je hebt een verheven heuvel beklommen; vandaar heeft het strijdplan zich in
zijn geheel door de listen van je hersens verspreid. En alle tegenstrijdige expedities
hebben zich verenigd in de mystieke legerplaats van je hart.
6. Achter jou hebben de dieren en de planten zich verzameld als reserves achter
de linies der strijdende menselijke legers.
7. De hele Aarde heeft zich aan je vastgegrepen, zij is je lichaam geworden, zij
schreeuwt op de bodem van de afgrond.
8. Hoe is het mogelijk in woorden dit verschrikkelijke visioen in te sluiten? Ik buig
me over de afgrond en luister. Iemand be-
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stijgt zwaar hijgend een geheimzinnige en gevaarlijke weg.
9. Hij kreunt, hij spant zich in; hij houdt de beklimming hardnekkig vol, maar een
obstakel belet zijn voortgang: een kracht tegenovergesteld aan de zijne; iemand
daalt met snelle pas een geheimzinnig en gemakkelijk pad af.
10. De opwaartse ademtocht, gevangen in de dikke stroom die afdaalt, verspreidt
zich, dwarrelt, en gedurende een flitsend ogenblik - de tijd van een mensenleeftijd
- houden de twee tegenstrijdige Zuchten elkaar in evenwicht.
11. Zo worden de lichamen geboren; zo schept en herschept de wereld zich en
houden in alles wat leeft de twee tegengestelde krachten elkaar in evenwicht.
12. Gedurende een enkel ogenblik voelt Degene die klimt zich stijf gewikkeld in
een geliefd lichaam, zijn lichaam, dat zijn beklimming vertraagt. Maar liefde en dood
bevrijden hem er snel van. En hij zet zijn gang voort.
13. Hij loopt op het levenloze, hij modelleert de plant, hij vult haar en slaat er
resoluut zijn tent in op. Resoluut wil zeggen: met het vurige verlangen en de kracht
zich ervan te bevrijden.
14. Hij richt zich op, hij haalt moeizaam adem, hij stikt! Hij laat aan de planten alle
loomheid, alle dufheid en alle onbewegelijkheid achter waartoe hij in staat is; verlicht
werpt hij zich opnieuw in een sprong vooruit, verder en hoger, schept de dieren, en
slaat resoluut zijn tent op in hun lendenen.
15. Resoluut wil altijd zeggen: met het vurig verlangen en de kracht zich ervan te
bevrijden.
16. De lichamen voeden zich, ademen, verzamelen krachten die opeens, in een
ogenblik van woeste drift, losbarsten; alles verteren, zich van alles ledigen, om hun
ziel aan de zoon na te laten. Welke ziel? De opwaartse drang, het streven naar de
hoogste toppen.
17. Hij zuivert zich langzaam, moeizaam, door hun lichamen heen; hij laat hun
alle hartstochten, alle onderworpenheid, alle onmacht, alle duisternis waartoe hij in
staat is.
18. Opnieuw richt hij zich op, lichter geworden, en werpt zich vooruit om zich te
bevrijden; het is dit streven naar de vrijheid in
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de strijd met de materie, dat langzaam het hoofd van de mens schept.
19. Nu, - wij voelen het met afgrijzen - spant hij zich weer in om zich van ons te
bevrijden, ons met de planten en de dieren te verwerpen, om steeds verder te
springen. Onmetelijke vreugde en onmetelijke smart! Nu is voor ons, de voorhoede,
het ogenblik gekomen naar de achterhoede verworpen te worden.
20. In het zog van mijn lichaam en mijn geest, van mijn geslacht en het menselijk
ras, van de planten en de dieren, zie ik sidderend achter de loop aller dingen de
Onzichtbare opwaarts gaan, de hele zichtbare wereld vertrappend.
21. Ik hoor hoe zijn zware, bebloede hiel alle levende wezens verbrijzelt.
22. Streng, stom en somber gaat hij vreugde, smart en hoop te boven.
23. Ik sidder. Bent u dat, mijn God? Uw lichaam is belast met herinnering. Als de
veroordeelde die lange jaren in de gevangenis heeft doorgebracht, zijn uw armen
en uw borst getatoueerd met vreemdsoortige bomen, ruige draken, bloederige
avonturen, schreeuwen en dagtekeningen.
24. Heer, Heer, u brult als een beest! Uw handen en voeten zijn bezoedeld met
bloed en modder; uw kaken zijn zwaar als molenstenen.
25. Gretig grijpt u zich vast aan de bomen en de dieren, en u loopt de mens onder
de voet. U schreeuwt. U klimt uit de eindeloze, duistere afgrond van de dood omhoog,
en u siddert.
26. Waar gaat u heen? De smart neemt toe; licht en duisternis nemen toe. U huilt,
u grijpt zich aan mij vast, u voedt zich met mijn bloed, u groeit bovenmatig; mijn hart
kan u niet langer bevatten. Ik druk u aan mijn borst; ik vrees u en ik heb medelijden
metu.
27. Het is alsof wij iemand begraven hebben die wij dood dachten en nu horen
schreeuwen in de nacht: Te hulp! Hij licht met moeite de zerk op die hem bedekt:
onze ziel en ons lichaam; hij licht haar steeds iets hoger op, en hij ademt steeds
iets vrijer.
28. Woorden, gebaren, gedachten, elk hunner is de zware graf-
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steen die hij oplicht. Mijn lichaam, de hele wereld die wij waarnemen, aarde en
hemel, zij zijn alle de grafsteen die God tracht op te lichten.
29. Bomen, dieren en sterren schreeuwen: wij zijn verloren! Elk levend wezen
heeft twee onmetelijk lange armen tot aan de hemel op en roept om hulp.
20. Met de kin op de knieën, de handen naar het licht gestrekt, de voetzolen tegen
de rug, als een embryo: zo zit God ineengeschrompeld in elke cel van het vlees.
31. Wanneer ik een vrucht open, dan openbaart zich zo het zaad aan mijn ogen.
Wanneer ik met de mensen spreek, dan onderscheid ik de vechtende God in hun
grove, aarden hersens.
32. God worstelt met alles terwijl hij de armen uitstrekt naar het licht. Welk licht?
Het licht buiten en boven alles.
33. Het lijden is niet de enige, waarlijke essentie van onze God. Niet meer dan
hoop voor de toekomst of hoop voor deze wereld. Niet meer dan vreugde of
overwinning. Elke godsdienst die een dezer primitieve aspekten van God tot kultus
verheft, vernauwt ons hart en onze geest.
34. De essentie van onze God is het GEVECHT. In de diepste diepten van dit
gevecht ontwikkelen en roeren zich eeuwig het lijden, de vreugde en de hoop.
35. De beklimming, en de oorlog met de tegenstroom baren het lijden. Maar het
lijden is niet alleenheerser. Elke overwinning, elk kortstondig evenwicht gedurende
de beklimming vervult ieder wezen dat ademt, zich voedt, bemint en baart, met
vreugde.
36. En uit de bodem van de vreugde en van het lijden welt eeuwig de hoop op
dat wij aan het lijden zullen ontkomen en het terrein onzer vreugde kunnen vergroten
en verhevigen.
37. En zo vangt de beklimming - het lijden - weer aan, wordt de vreugde herboren
en welt nieuwe hoop op. Nooit sluit de cirkel zich. Want het is geen cirkel, maar een
spiraal, die eeuwig klimt, het drievoudig gevecht verbreedt, omvat en ontwikkelt.
38. Wat is het doel van dit gevecht? vraagt de arme menselijke geest zich, steeds
bekommerd om zijn eigen belang, af. En hij verliest uit het oog, dat de arbeid van
de grote Adem niet be-
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sloten is in de oorzakelijkheid, de tijd en de ruimte van de mens.
39. De grote Adem staat boven deze menselijke vraagstukken. Hij is rijk aan
veelvoudige driften, die zich aan ons zwak verstandelijk begrip voordoen als
tegenstrijdigheden, terwijl zij in zijn goddelijke essentie verbroederen en samen
vechten als trouwe strijdgenoten.
40. De Adem verstrooit zich, verspreidt zich overal, strijdt, faalt, slaagt en oefent
zich. Hij is de windroos.
41. Wij zwerven ook, wij reizen goedschiks of kwaadschiks, willens of wetens, te
midden der goddelijke ervaringen. Onze eigen mars bevat eveneens eeuwige
elementen; zonder begin, noch einde; zij helpt God, zij spreidt de risico's.
42. Welke van al Gods drangen, opwellingen en driften, kan de mens grijpen?
Deze slechts: wij onderscheiden op aarde een rode lijn, een bloedrode lijn, die
moeizaam opklimt van de materie naar de plant, van de plant naar het dier en van
het dier naar de mens.
43. Dit onverwoestbare en vóórmenselijke ritme is op deze aarde de enig zichtbare
voortgang van de Onzichtbare. Planten, dieren en mensen zijn de door God
geschapen treden voor zijn opwaartse gang.
44. Ruwe, stroeve, zware, afschrikwekkende en eindeloze klim! Zal God
overwinnen op zijn mars? Zal hij overwonnen worden? Maar ís er een overwinning?
Is er een nederlaag? Ons lichaam zal verrotten, het zal terugkeren tot de aarde;
maar Degene die dit, gedurende de fraktie van een ogenblik heeft doorkruist, wat
zal er van Hem worden?
45. Al deze bezorgdheden zijn even onwaardig en laag als alle verwachtingen;
en de vertwijfelingen zullen zich verliezen in de duizelingwekkende opzuiging van
de spiraal Gods. God lacht, jammert en doodt; hij zet ons in vuur en vlam en laat
ons achter op de weg, een hoop verkoolde houtresten tussen de as!
46. Ik verheug mij om, in de flits van een knipoog, het begin en het einde van de
wereld tussen mijn twee slapen te voelen.
47. In die tijdsfraktie verdicht ik de ontkieming, de ontluikende blaadjes, de bloei,
de vrucht, en de afsterving van bomen, dieren,
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mensen, sterren en goden.
48. De hele Aarde is een zaad dat is opgekomen in de velden van mijn geest.
Alles wat sinds ontelbare járen worstelt in de duistere baarmoeder van de materie
om te groeien en vrucht te dragen, ontluikt en barst open in mijn hoofd als een
kortstondige en geluidloze bliksemflits.
49. Ach, konden wij deze flits bekijken, een ogenblik vasthouden, uitdrukken in
menselijke taal!
50. Deze eeuwigheid van een fraktie, die alles, verleden en toekomst bevat, vast
te kunnen leggen, maar zonder dat in de enge begrenzing van het woord haar
maalstroom van liefde verloren gaat!
51. Elk woord is een ark waaromheen wij sidderend en huiverend dansen,
voelende dat God er in is besloten.
52. Dat wat je beleefde in verrukking, in ekstase, zul je nooit in woorden kunnen
vastleggen. Trácht het echter onophoudelijk in woorden vast te leggen. In mythen,
in beelden, in allegorieën, met gewone en zeldzame woorden, in schreeuwen en in
rijmen.
53. Dat is wat God doet, de Grote Ekstase. Hij spreekt, hij tracht te spreken; zee,
vuur, vleugels, horens, klauwen, kleuren, sterrenbeelden, vlinders, mensen; alle
talen gebruikt hij om zijn ekstase vast te leggen.
54. Evenals elk levend wezen, ben ook ik het middelpunt van de universele
wervelstorm. Ik ben de kolking van monsterlijke rivieren; alle dingen dansen om mij
heen; steeds onstuimiger vernauwt de cirkel zich, en de bebloede draaikolk van
mijn hart verzwelgt hemel en aarde.
55. God kijkt me aan, met ontsteltenis en tederheid - hij heeft geen andere hoop
dan mij - en zegt: Deze Ekstase, die alles schept, er langzaam van geniet, en
vernietigt, deze Ekstase is mijn zoon!

Het gevecht
Verhouding van de mens tot god
De uiterste, de heiligste vorm van de theorie, is de gevechtsdaad.
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2. Het gaat er niet om te zien hoe de vonk overspringt van generatie tot generatie,
maar om met haar te springen en te branden.
3. De daad is de wijdste deur naar het heil. Slechts zij kan antwoord geven op de
vragen van het hart. Langs de kronkelige verwikkelingen van het brein vindt zij de
kortste weg. Nee, zij vindt niet, zij schept de weg, zij baant de weg door links en
rechts de zich verwerende obstakels van de logica en de materie te vellen.
4. Waarom heb je achter de schijn gevochten op zoek naar de Onzichtbare?
Waarom deze opzweping ten strijde, waarom deze erotische gang door je vlees, je
geslacht, de mens, de plant en het dier? Wat is na deze heldhaftige daden de zin
van het mystieke huwelijk, de volmaakte omhelzing, het bedwelmend verbond in
duisternis en licht?
5. Om uit te komen van waar je vertrokken bent - een kortstondige, boeiende,
geheimzinnige trillende flits van je bestaan - met nieuwe ogen, nieuwe oren, een
nieuwe smaak, een nieuwe reuk, een nieuwe toets, een maagdelijk brein.
6. Onze diep menselijke plicht is niet om het ritme van Gods loop te verklaren of
te analyseren, maar om zoveel mogelijk het ritme van ons korte en onzekere leven
op hem af te stemmen.
7. Zo alleen kunnen wij er in slagen, wij stervelingen, eeuwigheid te vervaardigen
in samenwerking met de Onsterfelijke.
8. Zo alleen kunnen wij het detail overwinnen, deze doodzonde, en de engheid,
de bekrompenheid van ons verstandelijk bevattingsvermogen; zo alleen kunnen wij
de slaafse onderworpenheid van de materie omvormen in vrijheid.
9. Door het leveren van deze strijd, na deze strijd geleverd te hebben, kunnen
alle mensen en volkeren, alle planten en dieren, alle goden en demonen zich als
een enkele strijder opwerpen om verder en hoger te gaan, meegesleurd door een
onbegrijpelijke en onweerstaanbare adem.
10. Deze adem trachten wij zichtbaar te maken, hem een gezicht te geven, hem
met woorden, allegorieën, gedachten en bezweringen te kleden, opdat hij ons niet
zal ontsnappen.
11. Maar hij laat zich niet vangen in de zesentwintig letters van
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ons alfabet; deze woorden - wij zijn er ons van bewust - deze allegorieën, deze
gedachten, deze bezweringen, zijn niets dan een nieuw masker dat de afgrond aan
het gezicht onttrekt.
12. Maar alleen door de onbeperktheid te beperken kunnen wij werken binnen
de pas getrokken menselijke cirkel.
13. Werken! Dat wil zeggen: de cirkel vullen met verlangens, met bezorgdheden,
met daden; ons verbreiden tot zijn uiterste grenzen, het er niet meer uithouden, de
grenzen verpletteren. Door zo de schijn te bewerken, te verzorgen, verveelvoudigen
en verbreden wij de kern.
14. Onze terugkeer naar het uiterlijk en de schijn, na ons kontakt met de essentie,
wint er door aan onschatbare waarde.
15. Wij hebben de opperste, de hoogste cirkel van de spiraal der opwaartse
krachten gezien. Die cirkel hebben we God genoemd. We hadden hem elke andere
naam kunnen geven die we maar wilden: Afgrond, Mysterie, Absolute Duisternis,
Absoluut Licht, Materie, Geest, Uiterste Hoop, Uiterste Wanhoop, Stilte.
16. We hebben er de naam God aan gegeven, omdat slechts deze naam ons
hart diep aangrijpt en ontroert, om redenen die dateren van de oorsprong der tijden.
En deze ontroering is onmisbaar om, schouder aan schouder, de reden te boven
gaande, de vreselijke essentie te bereiken.
17. In deze onmetelijke cirkel van de goddelijke natuur, hebben wij de plicht de
kleine, vurige boog van ons tijdperk duidelijk te onderscheiden en te vatten.
18. Door deze onmerkbare, onzichtbare vuur-kurve te volgen, zullen wij diep in
ons de opwelling van de cirkel in zijn geheel voelen, en in volstrekte harmonie met
het Universum vorderen op onze strijdmars.
19. En onze kortstondige gevechtsdaad, die aldus bewust de universele opwelling
gevolgd heeft, zal niet met ons ten onder gaan.
20. Zij verliest zich niet in een mystieke en passieve bespiegeling van de hele
cirkel; zij minacht de heilige en nederige dagelijkse noodzakelijkheid niet.
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21. In haar eng, bebloed spoor volbrengt zij haar arbeid met zekerheid en gemak
en slaagt erin op een punt van tijd en ruimte, de tijd en de ruimte te overwinnen want het punt volgt het spoor van de goddelijke beweging, die van de gehele cirkel.
22. Ik bekommer me niet om het gezicht of om de persoon die andere tijden en
andere volkeren gegeven en gekoppeld hebben aan de monsterlijke essentie zonder
gezicht. Zij hebben haar begiftigd met menselijke deugden, beloningen en straffen,
met menselijke zekerheden. Zij hebben een persoonlijk gezicht aan hun hoop en
angst gegeven; zij hebben het ordelijk ritme ondergeschikt gemaakt aan hun eigen
wanorde; zij hebben een uiterste rechtvaardiging gevonden om te leven en te werken.
Zij hebben hun plicht gedaan.
23. Maar vandaag hebben wij deze behoeften overleefd en voorbij gestreefd; wij
hebben dat oude masker van de afgrond verbrijzeld; het oude masker kan onze
God niet langer bevatten.
24. Ons hart stroomt over van nieuwe angsten, van heldere bewustheden en van
nieuwe stilten. Het mysterie is wreder geworden. God is uitgebarsten. De duistere
krachten zwellen aan en het menselijk eiland kraakt aan alle kanten.
25. Laten wij luisteren naar ons hart en moedig de afgrond bezien. Laten wij op
onze beurt het nieuwe hedendaagse gezicht van onze God scheppen, met ons
vlees en ons bloed.
26. Want onze God is geen abstrakte gedachte, geen logische noodzakelijkheid,
geen hoog, welluidend bouwsel van redenering en verbeelding.
27. Hij is niet het zuiver, onzijdig en steriel produkt van onze geest: man noch
vrouw, reukloos en smaakloos.
28. Hij is man en vrouw, sterfelijk en onsterfelijk, afval en geest. Hij verwekt, hij
baart, hij doodt - terzelfdertijd liefde en dood - en opnieuw baart hij en opnieuw doodt
hij; hij strekt zijn dans uit tot buiten de grenzen der redenering; zij, die geen
tegenstrijdigheden kan bevatten.
29. Mijn God is niet almachtig. Hij strijdt, hij is voortdurend in gevaar; hij beeft;
elk levend wezen doet hem struikelen; hij schreeuwt. Onophoudelijk valt hij;
onophoudelijk richt hij zich
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op, bevlekt met bloed en stof, en hervat het gevecht.
30. Hij is bedekt met wonden, zijn ogen weerspiegelen slechts afschuw, ontzetting
en hardnekkigheid; zijn kaken en slapen zijn verbrijzeld. Maar hij kapituleert niet,
hij beklimt de helling, op handen en voeten, hij bijt op zijn lippen, hij klimt, zonder
ooit te wijken.
31. Mijn God is niet geheel en al goedheid. Hij is hard, hij is wreedaardig
rechtvaardig; hij kiest zonder mededogen de beste. Geen enkel medelijden, geen
enkele bekommering voor de mensen en de dieren, voor de deugden en de
gedachten. Hij bemint hen een ogenblik, hij verplettert hen voor eeuwig, en gaat
verder.
32. Hij is een kracht die alle dingen bevat en alle dingen schept; hij schept, hij
bemint, hij vernietigt. Als wij zeggen dat God een adem van liefde is, die de lichamen
verbrijzelt om een doorgang te vinden, en als we ons voorhouden dat de liefde altijd
door het bloed, door de tranen en door het meedogenloos vernietigen der enkelingen
arbeidt, dan komen wij iets nader tot zijn verschrikkelijk en geweldig gezicht.
33. Mijn God is niet geheel en al wijsheid. Zijn brein is een streng van licht en
duisternis dat hij in het labyrinth van het vlees tracht uit te rollen.
34. Hij struikelt, hij tast en hij weifelt. Hij slaat rechts af; hij deinst terug; hij keert
zich om naar links, hij vermoedt de wind. De angst grijpt hem boven de afgrond. Hij
gaat steunend, hijgend, weifelend en tastend door de ontelbare eeuwen voort en
langzaam voelt hij zijn modderig brein verhelderen.
35. Aan de voorkant van zijn zwaar en woelig hoofd begint hij, met onuitsprekelijke
moeite, ogen te scheppen om te zien, oren om te horen.
36. Mijn God strijdt zonder zekerheid. Zal hij overwinnen? Zal hij overwonnen
worden? Niets is zeker in het Heelal. Hij werpt zich in het onzekere. Hij zet elk
ogenblik zijn ganse lot op het spel.
37. Hij klampt zich vast aan de warmte der lichamen; hij heeft geen andere vesting.
Hij roept om hulp, hij kondigt in het hele
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Universum de mobilisatie af.
38. Onze plicht is het, zodra de kreet weerklinkt, toe te snellen en ons aan zijn
zijde onder zijn vaandels te scharen om te strijden. Want met hem worden wij gered
of gaan wij verloren.
39. God is in gevaar. Hij is niet almachtig zodat wij onze armen over elkaar kunnen
kruisen in afwachting van een zekere overwinning. Hij is niet geheel en al goedheid,
zodat wij in volstrekt vertrouwen kunnen afwachten tot hij medelijden met ons krijgt
en ons redt.
40. God, in de veste van ons kortstondig vlees, is in gevaar. Hij kan niet gered
worden als wij hem door onze eigen strijd niet redden. En wij kunnen zelf niet gered
worden als hij niet gered wordt.
41. Wij zijn en blijven één. Van de blinde worm op de bodem van de oceaan tot
aan de oneindige arena van de melkweg strijdt een en dezelfde strijder, voortdurend
in gevaar: ons eigen ik. En in onze minuskule lemen borst strijdt één en dezelfde
strijder, voortdurend in gevaar: het Heelal.
42. Wij moeten goed begrijpen dat wij niet van de ene eenheid van God voortgaan
naar dezelfde eenheid van God. Wij lopen niet van de ene chaos naar een andere
chaos. Van het ene licht naar een ander licht. Van de ene duisternis naar een andere
duisternis. Welke waarde zou ons leven dan hebben? Welke waarde zou het leven
dan hebben?
43. Wij zijn vertrokken uit een almachtige chaos, uit een onontwarbare afgrond,
waar licht en duisternis zich vermengen. En wij strijden allen, planten, dieren,
mensen, gedachten, in dit korte bestek van het menselijk leven, om in ons de chaos
te ordenen, om de afgrond te verhelderen, om in onze lichamen zoveel mogelijk
duisternis om te vormen tot licht.
44. Wij strijden niet voor ons eigen ik, noch voor het geslacht, noch voor de
mensheid.
45. Wij vechten niet voor de Aarde, noch voor denkbeelden: dat zijn niets dan
schetsmatige treden voor Gods opmars; zodra God ze betreden heeft gaan ze te
gronde.
46. In de vluchtige flits van ons leven voelen wij het spoor van
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God over ons heen gaan, en plotseling denken we: als ons verlangen steeds krachtig
blijft, als wij alle zichtbare krachten van de aarde organiseren om ze naar omhoog
te projekteren, en als wij immer waakzaam, zij aan zij strijden, allen te zamen, kan
het Heelal misschien gered worden.
47. Nee, het is niet God die ons zal redden; wij zullen God redden: door te strijden,
te scheppen, en door de materie in geest om te zetten.
48. Maar al onze moeiten kunnen vergeefs zijn. Als wij het moe worden, als we
verzwakken, als paniek zich van ons meester maakt, is het hele Universum in gevaar.
49. Het leven is de oproep onder de wapenen voor de dienst in God. Wij zijn
kruisvaarders, vertrokken om goedschiks of kwaadschiks, niet het Heilige Graf,
maar God, bedolven in de materie en in onze ziel, te verlossen.
50. Ieder lichaam, iedere ziel is het Heilige Graf, iedere graankorrel is een Heilig
Graf. Op, ter be vrij ding! Het brein is een Heilig Graf. God is er, in strijd met de
dood; laten we Hem te hulp snellen!
51. God geeft het strijdsignaal, en ik werp me bevend in de aanval.
52. Mijn lot, of ik nu deserteer en achter de linies blijf, ofwel met grote moed strijd,
zal altijd zijn te sneuvelen op het slagveld. Maar in het eerste geval is mijn dood
vruchteloos: mijn ziel gaat met mijn lichaam verloren en vervluchtigt.
53. In het tweede geval daarentegen, val ik op de aarde als een rijpe vrucht,
gevuld met levenskiemen. En mijn laatste adem - terwijl mijn lichaam ter verrotting
achterblijft - organiseert nieuwe lichamen, en zet de strijd voort.
54. Mijn gebed is geen klaagzang van een bedelaar, noch een liefdesverklaring.
En ook geen gierige kruideniersrekening: ik heb de waar geleverd, betaal me.
55. Mijn gebed is een rapport van een soldaat aan zijn generaal: vandaag heb ik
dit gedaan, zo heb ik gevochten om in mijn sektor over het krijgsverloop te beslissen,
dit zijn de tegenstanders die ik ontmoet heb, en zo reken ik morgen te vechten.

Randstad 4-6

44
56. Wij zitten te paard onder een brandende zon of in een fijne regen, mijn God en
ik, en wij praten, bleek, uitgehongerd, weerspannig.
57. ‘Chef!’ Hij draait zich naar mij om en ik sidder als ik zijn angstig gezicht zie.
58. Onze wederzijdse genegenheid is stroef; wij zetten ons aan dezelfde tafel;
wij drinken dezelfde wijn in de armzalige en sombere herberg die de aarde is.
59. En terwijl wij klinken, horen we het gekletter van degens, uitbarstingen van
haat en liefde; wij bedrinken ons, visioenen van slachtingen trekken onze ogen
voorbij; steden gaan in onze hersens te gronde - wij zijn beiden gewond, en we
plunderen, gillend van pijn en smart, een groot paleis.

Verhouding van de mens tot de mens
Wat is de essentie van onze God? De strijd voor de vrijheid. Door de onaantastbare,
eeuwige duisternis stijgt een lijn, een vuurrood spoor, een vlam op, en merkt de
mars van de Onbekende. Wat is onze plicht? Te zamen met hem langs deze lijn
van bloed omhoog te klimmen.
2. Het goede, dat is alles wat zich opwerpt om omhoog te klimmen en God helpt
omhoog te klimmen. Het kwade is alles wat drukt, naar omlaag trekt en God
verhindert omhoog te klimmen.
3. Alle deugden en alle ondeugden krijgen van nu af aan een nieuwe
waardebepaling; zij bevrijden zich van het moment en de materie; hun bestaan in
de mens, vóór en na de mens, is absoluut en eeuwig.
4. De kern van onze moraal is niet het heil van de mens, die ruimtelijk en tijdelijk
verandert, maar de redding van God, die - dwars door de meest verscheidene en
voortdurend veranderende vormen en avonturen van de mens - altijd dezelfde blijft:
het onaantastbare, eeuwige, onverminderende ritme, dat strijdt voor de vrijheid.
5. Wij ellendige, arme, beklagenswaardige mensen, zonder hart, bekrompen,
schamel en kleingeestig, onbetekenend, wij
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hebben in ons een superieure substantie, die ons onverbiddelijk omhoog stuwt.
6. Uit deze menselijke modderpoel zijn goddelijke zangen opgeweld, grote
denkbeelden, hevige liefdes, een krachtig, geheimzinnig, onophoudelijk streven,
zonder begin noch einde, zonder doel, hoger, groter, beter en meerder dan welke
oorsprong en welk doel ook.
7. De mensheid is deze modderpoel; ieder van ons is een handvol slijk. Onze
plicht is het te trachten een bloem te doen bloeien op de vetweide, op de mest van
ons vlees en ons verstand.
8. Tracht met je vlees, met je honger, met je angst, met je deugd en met je zonde
God te scheppen.
9. Zie, hoe het licht vanaf een ster in een onsterfelijke loop de onzekere duisternis
der eeuwigheid doorkruist. De ster kan sterven, maar nooit het licht! Dat is de
schreeuw van de vrijheid.
10. Tracht uit de vluchtige ontmoeting der tegengestelde krachten waaruit je
bestaan voortkomt, het enig onsterfelijke te delven wat een sterfelijk wezen kan
scheppen: een schreeuw.
11. Deze schreeuw zal, na het lichaam waaruit zij is opgeweld te hebben
overgegeven aan de aarde, haar vruchtbare loop in de eeuwigheid voortzetten.
12. Een hevige liefde doorklieft het Heelal. Zij is als lucht, als ether. Zij is harder
dan staal en zachter dan de wind.
13. Zij doordringt, doorklieft, verlaat alle dingen, ongrijpbaar. Zij houdt niet stil bij
het detail van de zachte warmte; zij weigert de slavernij van het geliefde lichaam:
zij is de liefde, onder de wapenen. Over de schouders van de beminde heen beziet
zij de mensen zich bewegen en bulderen als de golven, zij ziet de planten en dieren
paren en sterven, zij ziet God in gevaar die haar toeschreeuwt: ‘Redt mij!’
14. De liefde. Hoe anders kan men de vurige opwelling, het geestdriftig streven
noemen dat, ternauwernood de materie gewaar wordend, de bekoring ervan
ondergaat en er haar stempel op wil drukken? Zij beziet het lichaam en wil het
doorboren, paren met de andere liefdeskreet die er zich in verbergt, één zijn met
hem, zich in hem verliezen, zich met hem vereeuwigen in de zoon.
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15. Zij nadert de ziel, zij wil haar doven opdat noch jij, noch ik langer bestaan. Zij
blaast in de mensenmassa, zij wil het verzet van lichaam en geest breken en alle
bezielende krachten verenigen tot een hevige wind, die de aarde in beroering zal
opheffen.
16. In de meest kritieke ogenblikken maakt de Liefde zich meester van alle mensen
en verenigt hen krachtig: vijanden en vrienden, goeden en slechten; de adem die
hen beheerst, onafhankelijk van hun verlangens en werken, is de adem van God
over de aarde!
17. Hij daalt op de mensen neer zoals en wanneer hij wil: liefde, dansende optocht,
hongersnood, religie, bloedbad. Hij vraagt onze mening niet.
18. In de bakkerstrog van de aarde tracht God in die kritieke uren het vlees en
de hersenen te kneden, en al dat deeg in de onverbiddelijke duizeling van zijn
maalstroom te gooien om het een gezicht, zíjn gezicht, te geven.
19. Zonder walging, zonder dat de doffe, lemen ingewanden hem doen wanhopen,
arbeidt hij, vordert hij, knaagt hij aan het vlees en valt hij aan op de buik, op het hart,
op het geslacht, op het brein van de mens.
20. Hij is geen tedere huisvader; hij verdeelt niet evenredig het brood en de
intelligentie onder zijn kinderen. Het Onrecht, de Hardheid, de Begeerte en de
Honger zijn de vier merries die zijn strijdwagen, zijn zegekar, over deze stroeve
aarde trekken.
21. Het geluk, het gerief en de glorie zijn nooit het materiaal geweest waaruit God
gevormd werd, maar de schaamte, de honger en de tranen.
22. In ieder beslissend tijdperk heeft een groep mensen het gewaagd God uit te
dragen door in de voorste gelederen te strijden en de volledige verantwoordelijkheid
van het gevecht te aanvaarden.
23. Er was een tijd dat het de koningen waren, daarna waren het de edelen, later
weer de burgers; zij hebben beschavingen gemaakt, zij hebben de goddelijke natuur
bevrijd.
24. Nu is God een arbeider die door vermoeidheid, woede en
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honger geërgerd en verziekt wordt. Hij ruikt naar tabak, wijn en zweet. Hij vloekt,
verkommert van honger, verwekt kinderen, hij kan niet slapen; op zolders en in
kelders schreeuwt hij en dreigt hij.
25. De lucht is veranderd; wij ademen een zware, bezoedelde, verstikkende
lentebries in. Kreten stijgen op. Wie roept? ‘Wij zijn het die schreeuwen: wij, de
levenden, de doden en de ongeborenen!’ Onmiddellijk worden wij gegrepen door
schrik en ontsteltenis; wij zwijgen.
26. Wij vergeten door luiheid, door gewoonte en door lafheid. Maar als een adelaar
verscheurt de Schreeuw opnieuw onze ingewanden.
27. Want hij komt niet van buiten, hij komt niet van ver, zodat wij hem kunnen
ontsnappen. De Schreeuw is in ons hart en gilt:
28. ‘Steek de vlam in je denkbeelden, vernietig je redeneringen. Al wie een huis
heeft, kan mij niet ontvangen.
29. Steek de vlam in je denkbeelden, vernietig je redeneringen. Wie de oplossing
gevonden heeft, kan mij niet vinden.
30. Ik houd van de uitgehongerden, de ongerusten, de zwervers. Alleen zij denken
altijd aan de honger, de opstand, aan de weg die nooit eindigt, aan mij!
31. Ik kom. Laatje vrouw, je kinderen, je denkbeelden achter, en volg mij. Ik ben
de grote zwerver.
32. Volg mij! Loop boven de vreugde en de smart, de vrede, de rechtvaardigheid
en de deugd uit! Op weg! Verbrijzel al deze afgoden; verbrijzel ze, ik verdraag het
niet langer! Verbrijzel ook jezelf zodat ik erdoor kan!’
33. Alles verbranden! Dat is vandaag onze grote plicht, in deze chaos van
onzedelijkheid en wanhoop.
34. Ten oorlog tegen de ongelovigen! De ongelovigen, dat zijn de zelfvoldanen,
de verzadigden, de sterielen.
35. Onze haat is onverbiddelijk, want hij weet dat hij, dieper en krachtiger dan
kortademige opwellingen van menslievend mededogen, de liefde dient.
36. Wij haten, wij wijken niet; wij zijn onrechtvaardig, wreed, boordevol
bezorgdheid, ongerustheid en geloof; wij vragen het
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onmogelijke, als verliefden.
37. Alles verbranden! Om de aarde schoon te maken! Een nog afschrikwekkender
afgrond moet zich openen tussen goed en kwaad, opdat het onrecht in overvloed
bloeie, opdat de honger afdale om onze ingewanden te verscheuren: anders is geen
eeuwige redding mogelijk.
38. Ons tijdperk is een ruw en beslissend keerpunt in de gegeschiedenis: een
wereld stort ineen, de andere is nog niet aan de horizon verschenen. Ons tijdperk
is niet het moment van evenwicht, waarin het beschaafd-zijn, het toegeven, de vrede
of de goedheid vruchtbare deugden zouden kunnen zijn.
39. Door over de vijandelijke lijken, de bevriende lijken der achtergeblevenen
heen te stappen, door alle gevaren van de chaos te trotseren, door te verstikken,
beleven wij de ontzettende stormloop. Oude deugden, oude verwachtingen, oude
theorieën, oude daden: wij barsten uit dit verlopen verleden dat aan alle kanten
kraakt.
40. De wind van uitroeiing en verderf blaast over ons; dat is vandaag de adem
Gods. Laten we hem volgen. De wind des verderfs is de eerste bedwelmende
beweging van de cycloon der schepping; de eerste benevelende aandoening, de
eerste hartstocht van de scheppende maalstroom. Hij blaast over de hoofden en
de steden; hij werpt denkbeelden en huizen omver, en over de woestijnen schreeuwt
hij: ‘Bereidt u voor! Het is oorlog! Het is oorlog!’
41. Zo is ons tijdperk, goed of slecht, mooi of lelijk, rijk of arm; wij hebben het niet
gekozen. Zo is ons tijdperk, zo is de lucht die wij inademen, het slijk dat ons gegeven
is, het brood, het vuur, de geest!
42. Deze noodzakelijkheid moeten wij moedig aanvaarden. De oorlog is ons
gelijkelijk opgedrongen: laten wij de buikriem aanhalen en ons lichaam, ons hart en
ons brein wapenen! Laten wij onze plaats in de strijd innemen!
43. De oorlog is de wettige soeverein van onze tijd. Vandaag is slechts de krijger
de volledige mens. Want hij alleen, de stormachtige, bezielende adem van onze tijd
getrouw, vervult door
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vernieling, haat, begeerte, de huidige wil van onze God.
44. Ons vereenzelvigen met het Heelal schept de twee opperste deugden van
onze moraal: de verantwoordelijkheid en de opoffering.
45. In ons, in de mens, uit het inwendige van de logge, drukkende massa's waarin
hij stikt, hebben wij de verplichting God te helpen zich te bevrijden.
46. Elk moment moeten wij bereid zijn ons leven aan hem op te offeren. Want
het leven is geen doel, het is een instrument, zoals de dood, zoals de schoonheid,
de deugd, de kennis. In wiens handen? Van God. Die strijdt voor de vrijheid.
47. Wij allen zijn slechts één; wij zijn allen één en dezelfde essentie, in gevaar.
Een ziel, die aan de grenzen der wereld zich vernedert en onteert, sleept in haar
verval ook onze ziel mee. Een brein dat, aan de grenzen der wereld, verzinkt in
stompzinnigheid, vult onze slapen met duisternis.
48. Want één enkel wezen vecht op de grenzen van hemel en aarde. Eén en
enig. Als hij verloren gaat, zijn wij allen verantwoordelijk. Als hij verloren gaat, gaan
wij allen verloren.
49. Dáárom is de eeuwige redding, het heil van het Heelal, ook ons heil, en daarom
is de onderlinge solidariteit der mensen niet langer overbodige weelde voor weke
harten, maar een grondige behoudsnoodzakelijkheid. Noodzakelijkheid, zoals voor
een strijdend leger het heil van het leger, dat een van zijn flanken ondersteunt, ook
het zijne is.
50. Maar onze moraal beweegt zich naar nog grotere hoogten. Wij vormen allen
één en hetzelfde leger, dat strijdt. Wij weten niet met zekerheid of wij zullen
overwinnen; wij weten met niet meer zekerheid of wij overwonnen zullen worden.
51. Bestaat de redding? Heeft onze strijd een doel? En kunnen wij, gebruik makend
van dat doel, onze verlossing bereiken?
52. Of bestaat er geen heil? Heeft onze strijd geen enkel doel? Is alles tevergeefs?
Is ons aandeel in de strijd zonder waarde?
53. Noch het een, noch het ander. Onze God is niet almachtig. Hij is niet geheel
en al goedheid. Hij is er zelf niet zeker van te overwinnen; hij weet zelf niet of hij
overwonnen zal worden.
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54. De kern van onze God is duister, in onophoudelijke rijping. Misschien bevestigt
ieder van onze heldhaftige daden de overwinning; misschien zijn al onze angsten
betreffende bevrijding en overwinning niet op dezelfde hoogte als de goddelijke
natuur.
55. Hoe het ook zij, wij moeten de strijd voeren zonder zekerheid, en onze deugd,
onzeker van haar beloning, behaalt er een diep adeldom door.
56. Alle goddelijke geboden zijn omver geworpen. Wij zien niet meer, wij horen
niet meer, wij haten niet meer, wij beminnen niet meer als voorheen. De aarde
hervindt haar maagdelijkheid. Het brood, het water, de vrouw krijgen een andere
smaak; het gevecht een nieuwe en onschatbare waarde.
57. Alle dingen verwerven een onverwachte heiligheid: de schoonheid, de kennis,
de verwachting, de materiële strijd, de dagelijkse, zogenaamd onbetekenende,
zorgen. Wij voelen overal niet zonder te huiveren, dezelfde gigantische adem, die,
in zijn belemmeringen, vecht voor de vrijheid.
58. Een ieder heeft zijn eigen weg naar het heil: de een de deugd, de ander het
kwaad.
59. Als de weg naar je heil door ziekte, leugen en schande gaat, moet je
doordringen in de ziekte, in de leugen en in de schande om hen te overheersen.
Anders is er geen redding.
60. Als de weg naar je heil door deugd, vreugde en waarheid gaat, moet je
doordringen in de deugd, in de vreugde en in de waarheid om hen te overheersen,
om hen voorbij te streven. Anders is er geen redding.
61. Wij bestrijden onze duistere hartstochten niet met een heldere, bloedarme,
onzijdige deugd die de hartstochten te boven gaat, maar met nog sterkere
hartstochten.
62. Wij laten de deur naar de zonde open. Wij stoppen onze oren niet dicht om
de Sirenen te weerstaan. Door vrees en zwakheid gedreven laten wij ons niet
vastbinden aan de mast van een groot idee; wij laten het schip niet afdrijven en
schipbreuk lijden om de Sirenen te beluisteren en te omhelzen.
63. Wij zetten onze reis voort; wij ontvoeren de Sirenen, wij

Randstad 4-6

51
gooien ze in ons schip; zij zullen met ons meevaren. Dat is, mijne kameraden, onze
nieuwe Ascese.
64. God schreeuwt in mijn hart: Red mij!
65. God schreeuwt de mensen, de dieren, de planten en de materie toe: Redt
mij!
66. Luister naar je hart, gehoorzaam aan je hart. Breek je lichaam, open de ogen:
wij allen zijn slechts één!
67. Bemin de mens, want jij bent de mens.
68. Bemin het dier en de plant, want jij bent dier en plant geweest; nu zijn zij het
die je volgen, als trouwe medewerkers en dienaars.
69. Bemin je lichaam; het is al wat je op deze aarde hebt om mee te strijden en
de materie te vergeestelijken.
70. Bemin de materie; God klampt zich aan haar vast om te strijden. Strijd met
hem.
71. Sterf elke dag. Verloochen elke dag je bezit. De hoogste deugd is niet: vrij te
zijn, maar voor de vrijheid te strijden.
72. Verlaag je niet door te vragen: Zullen wij overwinnen? Zullen wij overwonnen
worden? Vecht!
73. Moge de grote onderneming van het Heelal gedurende een kort ogenblik, de
tijdsduur van je leven, jouw onderneming worden. Dat is, mijne kameraden, onze
*
nieuwe Dekalogos.

Verhouding van de mens tot de natuur
Deze wereld, deze rijke en oneindige opeenvolging van schijnbeelden, is geen
verleidelijk bedrog, geen luchtspiegeling, geen veelkleurig feeënspel, geschapen
voor onze geest om zich daarin te weerspiegelen. Zij is evenmin een volstrekte
werkelijkheid, vrij levend en zich ontwikkelend zonder afhankelijk verband met de
kracht van ons verstand.
2. Zij is niet het luisterrijk kledingstuk dat het mystieke lichaam van God bedekt.
Zij is niet de doorschijnende en tegelijk ondoorzichtige wand die de mens scheidt
van het mysterie.
3. Deze hele wereld die wij zien, horen en voelen, is de voor de menselijke zinnen
toegankelijke, God-geworden verdichting van

*

De Tien Geboden (vert.)
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de twee oneindige krachten van het Heelal.
4. De een, afdalend, streeft naar verspreiding, stolling en dood. De ander,
opstijgend, zoekt de vrijheid en de onsterfelijkheid.
5. De twee legers van duisternis en van licht, van leven en dood, moeten eeuwig
met elkaar in botsing komen. De sporen van dit eeuwige treffen openbaren zich aan
ons als voorwerpen en aangelegenheden, als planten, dieren en mensen.
6. Deze twee tegenovergestelde krachten komen dan ook eeuwig met elkaar in
botsing, mengen zich dooreen, vechten, overwinnen, worden overwonnen, verzoenen
zich, en hervatten de strijd tot in de uithoeken van het Heelal; van de onzichtbare
dwarreling van de waterdruppel tot de onmetelijke katarakt van de Melkweg.
7. God huist volledig in het nederigste insekt, in het kleinste vertoon, het kleinste
denkbeeld. God staat er in slagorde opgesteld voor de beslissende strijd.
8. In het meest onbetekenende deeltje van aarde en hemel hoor ik mijn God
schreeuwen: Te hulp!
9. Elk ding is als een ei waarin de kiem van God gespannen waakt en werkt.
Ontelbare krachten in hem en buiten hem vormen de gelederen die hem beschermen
en verdedigen.
10. Sterk door mijn wapens van helder verstand en vurig hart, beleger ik elke
gevangenis van God en tast, zoek en klop ik om in de vesting van de materie een
deur te openen, om in deze vesting de heldhaftige uitval van mijn God zeker te
stellen.
11. Tracht door een geduldige beschouwing waarschijnlijkheden te onderwerpen
aan wetten. Door op deze wijze wegen door de chaos aan te leggen, help je de
opwaartse beweging van de geest.
12. Stel in de bewegende, gistende, onrustige wanorde van de wereld orde - de
orde van je eigen verstand - op zaken. Stel boven de afgrond duidelijk je krijgsplan
vast.
13. Meetje met de natuurkrachten: dwing hen te verdwijnen onder een doel dat
hun te boven gaat. Bevrijd de geest die in hen strijdt en streef naar vereniging met
de geest die in jouw wezen strijdt.
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14. Wanneer de mens er in de chaos in slaagt om door harde strijd een opeenvolging
van schijnbeelden te onderwerpen aan de wetten van zijn verstand, en hij deze
wetten vervat in de stipte juistheid van het woord, komt de wereld op adem, schikken
de stemmen zich, heldert de toekomst op, onderwerpt de mysterieuze oneindigheid
der aantallen zich, bevrijd, aan de mystieke hoedanigheid.
15. Dank zij ons verstand slagen wij erin de materie te dwingen ons te volgen.
Wij laten de afdalende krachten ontsporen, wij wijzigen de stroom, wij vormen de
onderworpenheid om in vrijheid.
16. Door te vechten, en door de zichtbare wereld die ons omringt te onderwerpen,
bevrijden wij niet alleen God: wij scheppen God.
17. Open je ogen! schreeuwt God. Ik wil zien! Spits de oren!; ik wil horen! Loop
voorop!; je bent mijn hoofd!
18. De steen wordt gered als wij hem uit de modder van de weg oprapen om in
de muur van een huis te metselen of er de geest in graveren.
19. De graankorrel wordt gered - wat betekent ‘gered worden?’ God die in hem
is bevrijden - als hij opbloeit, vrucht draagt en terugkeert naar de aarde. Laten wij
meehelpen aan het heil van de graankorrel.
20. Ieder mens heeft zijn eigen kring van dingen, bomen, dieren, mensen en
denkbeelden. Hij is verplicht die kring te redden. Hij en niemand anders. Als hij zijn
kring niet redt, kan hij ook zelf zijn heil niet vinden.
21. Hij heeft de plicht om vóór zijn dood zijn eigen arbeid te voltooien. Anders is
er geen redding. Want zijn eigen ziel is verspreid, tot slaaf gemaakt in die dingen,
bomen, dieren, mensen, denkbeelden die hem omringen, en hij redt zijn ziel slechts
door zijn arbeid te voltooien.
22. Als je boer bent, bewerk de aarde; help haar vrucht te dragen. De graankorrel
roept, verborgen in de voor; God roept, verborgen in de korrel. Bevrijd hem! Een
akker verwacht van jou zijn verlossing. Een machine verwacht van jou haar ziel. Als
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je hen niet redt, kun jij niet gered worden, is het afgelopen.
23. Als je soldaat bent, wees onverbiddelijk, barmhartigheid hoort niet tot jouw
taak. Dood de vijand, meedogenloos. Hoor de schreeuw van God in het lichaam
van de vijand: Dood dit lichaam, het hindert me! Dood het, zodat ik verder kan!
24. Als je een geleerde bent, strijd in je hersenpan: dood de denkbeelden en
schep nieuwe! God zit verborgen in ieder denkbeeld, zo goed als in het vlees.
Verbrijzel het denkbeeld; bevrijd het! Geef het een ander, groter denkbeeld als
onderdak.
25. Als je vrouw bent, bemin! Kies onder alle mannen met een heldere hardheid
de vader van je kinderen. Jij bent het niet die kiest. Hij die kiest is de eeuwige,
onverwoestbare, onverbiddelijke God, de mannelijke God die in je is. Vervul al je
plichten, mengsel van bitterheid, liefde en dapperheid. Geef je hele lichaam, vol met
bloed en melk.
26. En zeg onophoudelijk: Deze zoon die ik aan mijn borst druk en voed, zal God
redden. Ik moet hem al mijn bloed, al mijn melk geven.
27. Onmetelijk, onmeetbaar, is de prijs van deze wereld in beweging. Aan haar
grijpt God zich vast om te klimmen. Uit haar voedt God zich om zijn kracht te
vergroten.
28. Mijn hart opent zich, mijn geest licht op: plotseling schijnt het uitgestrekte en
verschrikkelijke legerkamp van deze wereld mij een strijdperk van liefde.
29. Twee tegenwinden, beide hevig, de ene mannelijk, de andere vrouwelijk,
botsen tegen elkaar als op een kruispunt. Een ogenblik zijn ze in evenwicht,
verdichten ze zich, worden ze zichtbaar.
30. Dat kruispunt is het Heelal. Dat kruispunt is mijn hart.
31. Van het donkerste deeltje van de materie tot de hoogste gedachte, plant de
opspringende dans van deze geweldige liefdesschok zich voort.
32. De materie is de vrouw van mijn God; beide vechten, lachen, huilen en
schreeuwen in het echtelijk slaapvertrek van het vlees.
33. Zij baren. Zij vallen uiteen. Aarde, zee en hemel vullen zich
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met allerhande planten, dieren, mensen en geesten. Het oorspronkelijke, wezenlijke
echtpaar, na een knellende omhelzing, valt uiteen en vermenigvuldigt zich in elk
levend wezen.
34. In ieder levend schepsel springt de totale angst van het verenigd Heelal in
schittering uiteen; in de lieflijkheid, in de bitterheid van het vlees, is God in gevaar.
35. Maar hij springt uit de hersenen en de lendenen, hij werpt zich krachtig vooruit,
hij drukt door, hij klampt zich vast aan andere lendenen, aan nieuwe hersenen, en
opnieuw begint de strijd voor de vrijheid.
36. Voor het eerst beschouwt God op deze aarde, door onze geest en ons hart,
zijn strijd.
37. Vreugde! Ik wist niet hoezeer de wereld één is met mij, dat wij allen één en
hetzelfde leger vormen, dat anemonen en sterren rechts en links van mij strijden
zonder mij te kennen. Maar ik keer mij tot hen om en wenk hen.
38. Het Heelal is lauw, dierbaar, vertrouwd, en ruikt als mijn lichaam. Liefde en
oorlog tegelijk; hevige onrust, hardnekkigheid, onzekerheid.
39. Onzekerheid en verschrikking. In de snelle inslag van de bliksemflits zie ik op
de hoogste top van de macht de omarming van een paar, het hoogste, het laatste,
het vreselijkste paar: de Afschrikwekkende Angst en de Stilte. Tussen hen, een
Vlam.

De stilte
De ziel van de mens is een Vlam. Een vuurvogel vliegt van tak tot tak, van hoofd
tot hoofd. Hij schreeuwt: Ik kan rust noch duur hebben; ik kan niet vernietigd worden;
niemand kan mij bedwingen, niemand kan mij uitroeien.
2. Het Heelal wordt plotseling een boom van vuur. Vredig gezeten tussen rook
en vlammen, op de top van de brand, behoed ik de onbevlekte vrucht, de frisse en
heldere vrucht van het vuur: het Licht.
3. Vanaf mijn hoge top zie ik de rode, lichtgevende, sidderende, bloedige lijn
opstijgen, die als een verliefde glimworm kruipt
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door de vochtige, bochtige listen van mijn brein.
4. Ik, geslacht, mensheid, aarde, visioen, gevechtsdaad, God: zij zijn niets dan
broze hersenschimmen en geestverschijningen, goed voor naïeve en vreesachtige
harten, goed voor met wind opgeblazen zielen, ten prooi aan denkbeeldige
barensweeën.
5. Waar komen wij vandaan? Waar gaan wij heen? Wat voor zin heeft dit leven?
schreeuwen de harten, vragen de hoofden, struikelend in en over de chaos.
6. Een vlam in mij nadert om te antwoorden. Voorwaar, er zal een dag komen
waarop het vuur de aarde zal zuiveren. Voorwaar, er zal een dag komen waarop
het vuur de aarde zal vernietigen. Dat is het Laatste Oordeel.
7. De ziel is een likkende vuurtong die tracht de sombere massa van het Heelal
in vuur en vlam te zetten. Eens zal het hele Universum niets dan een geweldige,
onmetelijke brand zijn.
8. Het vuur is het eerste en laatste masker van mijn God. Wij dansen en huilen
tussen twee grote brandstapels.
9. Onze gedachten en onze lichamen schitteren door duizend glinsteringen. Mijn
heldere, blijde kalmte volledig behoudend, sta ik tussen de twee brandstapels; mijn
brein blijft onbewegelijk in de duizelingwekkende werveling; ik zeg:
10. Er is te weinig tijd, te weinig ruimte tussen de twee brandstapels; het
levensritme is te traag; ik heb geen tijd, ik heb geen plaats om te dansen; ik ben
gehaast!
11. Maar plotseling wordt het ritme van de aarde duizelingwekkend; de tijd
verdwijnt, het ogenblik wervelt en wordt eeuwigheid. Elk punt, insekt, ster, idee,
wordt een dans.
12. De gevangenis - want het was een gevangenis - stort ineen en de
verschrikkelijke krachten die erin opgesloten waren vinden hun vrijheid. Het punt
bestaat niet meer!
13. Deze hoogste graad der ascese heet Stilte. Niet dat haar inhoud de
onuitsprekelijke hoogste wanhoop, of de onuitsprekelijke hoogste hoop is. Noch de
hoogste kennis die zich niet verwaardigt te spreken, of de hoogste onwetendheid
die het niet kan.
14. Dít is de Stilte: Wanneer iemand na zijn tijd in elke arbeid
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te hebben volbracht, eindelijk is gekomen tot de uiterste nok van het streven, aan
gene zijde van al zijn moeiten, rest hem niets meer om voor te strijden, verstommen
zijn schreeuwen en rijpt hij volledig, in stilte, voor eeuwig, onverwoestbaar, met het
Heelal.
15. Vanaf dat ogenblik gaat hij op in de Afgrond; hij lijft er zich bij in, als het zaad
van de man in de schoot van de vrouw.
16. Zijn vrouw is de Ondoorgrondelijke Diepte van de Afgrond; hij bewerkt haar,
hij gebruikt haar, hij verteert haar, hij vormt zijn bloed om, hij lacht, hij huilt, hij klimt,
hij daalt af met haar, hij verlaat haar niet meer.
17. Hoe door te dringen in de schoot van de Afgrond en die te bevruchten? Dat
laat zich niet zeggen, in woorden uitdrukken, in wetten vastleggen. Een ieder is
meester van de weg van zijn eigen redding, en volkomen vrij meester.
18. Er is geen enkele doktrine, er is geen enkele redder die de weg kan banen.
Er is geen weg.
19. Een ieder van ons, door zich boven zichzelf te verheffen, ontsnapt aan zijn
kleine, door vragen verstopte hersenen.
20. Zing, rechtop, in diepe stilte, onverschrokken, zowel in smart als in vreugde,
terwijl je zonder ooit te verslappen van top naar top klimt, wetende dat de beklimming
zonder einde is, zing!, hangend boven de afgrond, deze trotse bezwering:
IK GELOOF IN EEN GOD, AKRITAS DIGENIS, VAN DUBBELE GEBOORTE, STRIJDEND AAN
DE UITERSTE GRENZEN, MACHTIG MAAR NIET ALMACHTIG, VERWIKKELD IN EEN EINDELOZE
EN SMARTELIJKE STRIJD, OPPERSTE HEER EN MEESTER VAN ALLE MACHTEN VAN HET
LICHT, ZICHTBAAR ZOWEL ALS ONZICHTBAAR.
IK GELOOF IN DE ONTELBARE EN KORTSTONDIGE MASKERS DIE GOD DOOR DE EEUWEN
HEEN GEDRAGEN HEEFT; EN ONDER HUN ONOPHOUDELIJKE EN VERANDERENDE
VERVLUCHTING ONDERSCHEID IK HUN ONVERGANKELIJKE EENHEID.
IK GELOOF IN ZIJN HARD EN ONOPHOUDELIJK GEVECHT, LEVENSBRON VOOR DE PLANTEN,
DE DIEREN EN DE MENSEN, DAT DE MATERIE TEMT EN BEVRUCHT.
IK GELOOF IN HET HART VAN DE MENS, RUIMTE VAN VERHARDE AARDE, WAAR AKRITAS
DAG EN NACHT KAMPT MET DE DOOD.
TE HULP! U ROEPT HEER, EN IK HEB U GEHOORD.
VOOROUDERS EN NAKOMELINGEN, ALLE RASSEN, DE GEHELE AARDE IN MIJ VERENIGD,
ALLEN HOREN WIJ UW APPEL, MET ONTZETTING, MET VREUGDE.
GELUKKIG ZIJN ZIJ, HEER, DIE HOREN EN ZICH OP WERPEN OM U TE HULP TE SNELLEN
EN TE BEVRIJDEN, EN DIE ZEGGEN: SLECHTS U EN IK BESTAAN.
GEZEGEND ZIJN ZIJ, HEER, DIE U BEVRIJD HEBBEN, DIE ZICH METU SAMENVOEGEN, EN
DIE ZEGGEN: U EN IK ZIJN EEN.
EN DRIEMAAL GEZEGEND ZIJN ZIJ DIE ZONDER TE BEZWIJKEN HET HOOGSTE, HET MEEST
VERHEVENE, HET AFSCHUWELIJKE GEHEIM OP HUN SCHOUDERS TORSEN:

ZELFS DIE ENE BESTAAT NIET.
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Olivier Boelen
‘De eerste schreeuw van een post-kommunistisch credo’;
Kazantzakis Ascese
Ascese is het sleutelwerk van Nikos Kazantzakis (1883-1957), waarvan de
monumentale kompleksiteit in geen enkele verhouding tot de omvang staat. Van
1923 tot aan zijn dood heeft hij er voortdurend aan en mee gewerkt.
De eerste veertig jaar van zijn leven waren weinig produktief. Op zoek naar een
Ithaca van de geest schreef hij ‘on the road’ een handvol reisverhalen, terwijl hij
trachtte uit zijn chaotische verworvenheden een slagorde van Uebermenschen op
te stellen, om aan hun zijde te strijden voor de voortdurende rehabilitatie van de
mens. Zij zijn de ‘Salvatores Dei’, aan hen droeg hij zijn eerste zangen op: aan
Homerus, Dante en Shakespeare, aan Nietzsche, Bergson en Cervantes, maar ook
aan Teresa van Avila, Mozes en Mohammed, Dzjenghis Khan en Lenin, Rembrandt,
El Greco en vele anderen. Ascese is tegelijkertijd het beginpunt van zijn
schrijversloopbaan en het middelpunt van zijn oeuvre.
In 1923, op het hoogtepunt van zijn Boeddhistische periode, woonde Kazantzakis
in Berlijn, centrum van een land in chaotische ontbinding. Hij frequenteerde
revolutionnaire milieus en sloot vriendschap met een groep jonge, joodse
kommunisten. Hun onverzadigbare hunkering naar aktie bewoog hem sterk. Is er
grotere tegenstelling denkbaar dan tussen Lenin en Boeddha? Een geheel nieuwe
gedachte neemt bezit van hem: deze revolutionnaire ekstasis bevrijdt de mens
evenzeer van de ‘statische de facto-moraal die op een gegeven moment in een
gegeven maatschappij bestaat’ (Bergson), als de satori van de Boeddhists niet de
uitkomst van de strijd is belangrijk, maar de strijd zelf; de revolutionnair is al vrij, hij
heeft zich al bevrijd van de ‘oude orde’ door er afstand van te doen, haar te
verwerpen; de strijd is geen middel om de vrijheid te verwezenlijken, de strijd is al
de vrijheid. Hier vonden Boeddha en Lenin elkaar in Kazantzakis' geest: Boeddha
op de uiterste rechterflank, Lenin op de uiterste linkerflank. En op deze gelijkenis
in het konflikt rust zijn Ascese.
De oorspronkelijke versie verscheen in 1927 in het Atheense maandblad
Renaissance, als ‘de schreeuw van een post-kommunistisch Credo.’ Kazantzakis
diende het werk aan als: ‘een mystiek boek, waarin beschreven wordt hoe de ziel
van niveau tot niveau kan klimmen totdat zij het hoogste
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niveau bereikt. Er zijn er vijf: Ego, Mensheid, Aarde, Heelal, God.’ De kritiek in
Griekenland was algemeen ongunstig en soms zelfs bespottend.
Van 1925 tot 1938 diende Ascese als ‘geraamte’ voor zijn Moderne Odyssee.
Ten behoeve van zijn in het frans geschreven roman Le jardin des rochers, maakte
hij in 1934 een gedeeltelijke vertaling van Ascese. In 1945 verscheen in Athene een
(met name wat het laatste deel betreft) geheel herziene versie. De eerste komplete
vertaling van Octave Merlier, waaraan Kazantzakis gedeeltelijk meewerkte, werd
in 1951 gepubliceerd door het ‘Institut Français d'Athènes’. Een hiervan op sommige
plaatsen sterk verschillende franse vertaling, door Aziz Izzet samengesteld met hulp
van Kazantzakis' weduwe, verscheen in 1959 bij Pion. De enige engelse vertaling
is die van Kimon Friar (Simon & Schuster, New York, 1960).
De kretenzer oorsprong van Kazantzakis is in zijn eigen interpretatie een ‘beginpunt’
van groot belang. Kreta is inderdaad noch Europa, noch Griekenland. Sinds het
begin van onze jaartelling hebben romeinen, arabieren, kruisvaarders, venetianen
en turken het bezet en er hun invloeden achtergelaten. Maar de geschiedenis van
Kreta gaat nog veel verder terug. De oorsprong van de kretenzen ligt waarschijnlijk
in Klein-Azië. Omstreeks 2500 v.Chr. leidde een nieuwe stroom immigranten tot de
ongelofelijke ontwikkeling der kretenzer kuituur (Knossos, Phaestos). Vanaf 1700
v.Chr., na de vreselijke aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, vestigden kretenzen
zich in groten getale in Griekenland (Mycene) en Klein-Azië, en veranderden de
kuituur der kontinentale volkeren. Rond 1400 v.Chr. maakte één enorme aardbeving
voorgoed een einde aan de suprematie van Kreta.
Op Kreta geeft een zichtbaar en voelbaar vijfduizend jaar oud verleden een intuïtief
perspicientia en een andere dimensie aan de ‘évolution créatrice’; de levende
symboliek van zijn geboortegrond heeft de ‘bergsonien’ Kazantzakis zijn hele leven
vergezeld en op al zijn werken haar stempel gedrukt.
‘Kreta,’ schrijft hij, ‘is de synthese die ik altijd getracht heb te omvatten: de synthese
van Griekenland en het Oosten.’ (uit: De kretenzer wereldvisie, een polemisch essay
over zijn Moderne Odyssee in het tijdschrift Nea Hestia). De voornaamste eigenschap
van Griekenland is volgens Kazantzakis: ‘het konsolideren ten koste van veelvuldige
moeiten van het “ik”, het kleine geisoleerde hokje dat de wispelturige krachten en
de primitieve demonen onderwerpt aan het licht der menselijke wil. Het hoogste
ideaal van Griekenland is het “ik” te redden van de anarchie en de chaos.’
En de essentie van het Oosten is: ‘het “ik” te verenigen met het oneindige tot het
zich er mee vermengt. De passieve bespiegeling, de gelukzaligheid van het afstand
doen, de volledige overgave in vertrouwen aan de geheimzinnige en onpersoonlijke
machten: dát is de essentie van de Oriënt.’ In zich voelt hij: ‘noch het Westen, noch
het klassieke Griekenland als een zuivere “eliksir”. Noch de wanordelijke chaos,
noch de willoze berusting van het Oosten. Integendeel, een synthese: het “ik” dat
de afgrond beziet zonder zich te ontbinden; meer nog, die blik helpt het zich op
zichzelf te koncentreren door het te vullen met trots en moed. Deze blik op het leven
en de dood noem ik kretenzisch.’
Kazantzakis zag, in zijn levenslang zoeken naar kreatieve synthesen, in zijn
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leermeester Bergson terecht de grootste vernieuwer van het ‘westerse’ denken in
het begin der twintigste eeuw. Niet slechts verbindt Bergson de wetenschappelijke
konklusies van Darwin en Huxley met een ‘intuïtieve’ metafysiek, ook zijn moraal is
een synthese van religieuze metafysiek en mystiek en pragmatisch rationalisme.
De invloed van Bergson was inderdaad zo groot, dat gesteld kan worden, dat het
denken van Kazantzakis een synthese is van het geheel der menselijke ‘philosophia
perennis’ en het trio Nietzsche-Bergson-Lenin.
Philosophia perennis (de term is van Leibniz) houdt zich bezig met een
transcendente Werkelijkheid, terzelfdertijd substantieel en kosmisch. De aard van
deze Werkelijkheid bepaalt de aard van het studium; de eisen die deze beoefening
stelt, leiden meestal tot een streven naar één-wording met die Werkelijkheid. De
similariteit van de diepste uitkomsten der mystiek in kultuurgebieden die van elkaar
onkundig en/of geïsoleerd waren in een tijdsbestek van 2500 jaar, behoort tot de
opvallendste verschijnselen der menselijke aktiviteit.
Het begin der mystiek is de ‘satori’; dewilskracht wordt vereist om de verleiding
te weerstaan te bezwijken voor zinnelijkheid en verstandelijkheid (‘letterlijkheid’),
waardoor men tracht een spontaan irrationeel gebeuren (ekstasis, satori) te herhalen
door imitatie van de omstandigheden van het oorspronkelijk gebeuren.
De kompleksiteit van Ascese vloeit voort uit het feit, dat het er voor Kazantzakis
niet slechts om ging zijn eigen gedachten, omtrent de denkbeelden van al diegenen
die hij onderzocht had, te ordenen en op te helderen, maar vooral om uit deze
veelheid, waar oppervlakkig gezien de tegenstrijdigheden overheersten, een
pakkende synthese te distilleren. Iedere etappe van Ascese bevat zo meerdere
étages: de Boeddhistische mystiek, de pythagorische mystiek, Plato, de Atomisten,
Aristoteles en het thomisme, de middeleeuwse mystiek, het soufisme enz., tegenover,
maar versmolten met Nietzsche-Bergson-Lenin. Sterker vereenvoudigd nog, kan
men zeggen, dat Ascese gebaseerd is op de tegenstelling tussen de Platonische
en de bijbelse koncepties van het Universum, door Kazantzakis met elkaar verbonden
door de draden van het bergsoniaans denken.
Het is niet vreemd, dat Ascese pas de laatste jaren in de belangstelling is gekomen,
en kennelijk meer deze tijd aanspreekt dan die van voorgaande generaties.
Verschijnselen als o.a. de groeiende aantrekkingskracht van Zen en Yoga, en het
groeiend gebruik van bewustzijnsvergrotende middelen, duiden op een zoeken naar
een transcendente Werkelijkheid, een hunkering naar een irrationele en spirituele
ekstasis.
Norman Mailer beschrijft die zoekende generatie (Advertisements for myself): ‘...I
think Hip is particularly illumined by one notion so central and so shattering that its
religious resonances and reverberations are going to dominate this coming century.
And I think there is one single burning pinpoint of the vision in Hip: it's that God is
in danger of dying. In my very limited knowledge of theology, this has never really
been expressed before. I believe Hip conceives of Man's fate being tied up with
God's fate. God is no longer all-powerful.’
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De mens is een produkt van bijna drie miljard jaar evolutie. Te lang is het biologisch
evolutie-proces der hominisatie, de gehele komsische evolutie (‘De Schepping’),
voorgesteld als ‘een soort menselijke idylle’ (Teilhard de Chardin), ipv. een ‘kosmisch
drama’ (idem), dwz. een ontwikkeling die inhoudt, ‘dat er zelfs op het gebied van
de mens - waar het toeval toch het meest onder kontrole staat - tegenover één
sukses talloze mislukkingen staan, tegenover één geluk eindeloos veel ellende,
tegenover één heilige een vloed van zonden. Op het niveau van de materie betekent
dit om te beginnen eenvoudig gebrek aan ordening, of physieke storingen; maar
aldra wordt het lijden, gedreven in een gevoelig vlees; en nog hoger ondeugd of
kwelling van de geest die zich ontleedt en kiest - inderdaad, statistisch is het kwaad
op alle niveau's van de evolutie altijd en overal aanwezig, vormt het zich, en verandert
het van vorm, meedogenloos, in ons en om ons.’ (uit het tweede nachrift tot Het
verschijnsel Mens, 1948).
De ‘awareness’ van de hipster, dwz. van een of twee na-oorlogse generaties,
luidt het begin in van een nieuwe etappe naar de volwassenheid der mensheid,
waarin het traditionele godsbegrip, de traditionele opvatting van de Schepping en
de traditionele konceptie van het Universum niet langer passen.
‘Die ene bestaat niet’, het besluit van Ascese, houdt niet de dood van God in,
maar is te zien als de groeiende volwassenheid van de mens, dwz. de dood van
een mens-type. De ‘volledige rijping, voor eeuwig, onverwoestbaar’ is slechts een
stadium in een nog onvoorstelbare rijping.

Randstad 4-6

63

Stig Dagerman
Duizend jaar bij God
Vertaling J. Bernlef
God bezoekt Newton, 1727
Soms wordt God moe van zijn gestalte van licht en stilte. De eeuwigheid kwelt hem,
zijn mantel valt af. Wij zien hoe een schaduw zich tussen de sterren vormt, de nacht
valt. In Newtons huis in Londen bereidt men zich, zonder het te weten, op het
bijzondere bezoek voor, 's Avonds laat glijdt een koets in de regen door de straat
waar Newton woont. De wagen rijdt door de poort naar Newtons huis en zwenkt
rond de donkere tuin. Onafgebroken vallen bladeren van de eikebomen.
Newtons bediende staat van de trap op en waggelt in de regen naar buiten - het
was middernacht en hij was dronken. Geen koets en bij nadere beschouwing: geen
paarden. Hij opent de deur van de koets, de wagen is leeg, de zitting koud. Hij kruipt
op handen en voeten in de stoffige coupé en valt onmiddellijk in slaap. De koets rolt
dezelfde weg vanwaar zij gekomen is terug, wijkt uit voor een zieke hond die de
ronde straatstenen likt, schampt enige tijd later tegen een zekere dame op die zich
aan Boswell verkoopt op de hoek van Park Lane-Oxford Street. Een sovereign met
George V's beeltenis valt rinkelend op straat. Boswell lacht en heft de jurk van de
dame op om haar kuit met zijn in graden verdeeld Spaans rietje te meten. Arme
Boswell, arme dame! De vrouw heeft een houten been, vandaar haar slepende
rokken. Boswell laat zijn hand vallen. God save the falling
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night! Van hout de hele dame. Het begint plotseling te sneeuwen. Boswell verliest
bijna de adem, met zijn armen om haar harde leven geslagen leidt hij het Meisje
van de Straat tussen de bomen, spoedig zijn ze niet meer te zien.
Maar de koets - ah, die ging al lang geleden voorbij. De bediende snurkt, snuift
en droomt... maar stiller en stiller. De mist kronkelt zich rond de wielen. De heide
van Dartmoor - hij ademt nog nauwelijks, en al gauw dat niet eens meer. De bediende
sterft, de koets rolt voort, en is al snel voor altijd verdwenen.
Maar God bevindt zich in Newtons huis op de eerste verdieping. De hal is groot
en koud.
Aan het einde brandt in een armelijke haard een vuur, een dienstmeisje is met
het hoofd tussen haar brede dijbenen op een bankje in slaap gevallen. Uit een
ijzeren pot komt wat stoom. Een koude muis klimt in de hals van het dienstmeisje
en verdwijnt in haar warme haar.
God is nu in Newtons werkkamer, vierenveertig treden hoger. In deze kamer geldt
een overeenkomst tussen Newton aan de ene kant en aan de andere kant de wereld:
niemand praat. Een heel leven lang heeft Newton stilte in deze geweldige kamer
verzameld. Hij bezit stilte uit alle delen van de wereld en uit vele tijden. Er is de
Ionische stilte, de stilte tussen echtgenoten, de stilte tussen de doden, de stilte
boven de Chinese Zee en de stilte van de Alpen. Maar tussen twee dunne zilveren
schijven bewaart Newton de vreugde van zijn leven, het hoogtepunt van zijn
verzameling: de stilte rond de Tantaluskwelling.
Het is nu middernacht en bij de stookplaats, ver achter de oude Newton, maakt
een bediende in een rode jas de middernachts-thee klaar. Met een pook verdrijft hij
de salamanders die rond de driepoot kruipen. Vaak wenste de bediende dat hij naar
ze kon schreeuwen zoals soldaten en dienstmeiden dat kunnen, maar hij is stom
geboren uit stomme ouders. Allen zijn zij stom geweest, vanaf het begin der tijden,
iedereen in zijn familie en in de familie van zijn familie. Zelfs zijn hart is stom, het
slaat geluidloos. Zelfs de dingen verstommen onder zijn handen. Slaat deze man
met een hamer op een steen dan zwijgen en de steen en de hamer,
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loopt hij naar een balkende ezel toe dan wordt de ezel stom. Hij is de zoon van de
stilte en Newton houdt van hem.
Nu zet hij de stomende theepot, de marmelade en de amandelen op een zilveren
dienblad. Zo maakt hij de zesendertig stappen naar de zuidwestelijke hoek van de
kamer. Daar staat een hoge kast waarvan het bovenste deel in het donker onder
de balken verdwijnt. De kast is zwart geverfd, de deuren zijn verzegeld. Het is de
kast van Swedenborg, in pand gegeven tijdens zijn laatste reis naar Londen en niet
door de eigenaar ingelost. Een kast zo zwaar dat er zes dronken Schotten voor
nodig waren geweest om hem in Newtons kamer neer te zetten. Iedere nacht bukt
de zoon van de stilte zich diep voor de poten van de kast en trekt langzaam een
lade open. Daarin staat een glazen schaal met een hermetisch sluitend deksel.
De bediende zet de schaal op het dienblad en is nu eindelijk klaar om Newton te
bedienen. Spoedig zal deze de deksel van de schaal oplichten en met gesloten
ogen Swedenborgs stilte inademen. Dat is een stilte die haars gelijke niet kent. Die
stilte vervult hem met vrees en verfrist hem.
Maar God is in de kamer en Gods gebrek is het wonder. God kan geen menselijke
toestand bezien zonder haar te veranderen: lijden verandert hij in liefde, liefde in
lijden en stomheid in stem.
Newton vraagt zich af waarom de bediende maar niet komt. Hij wendt zijn zware
hoofd van de flakkerende kandelabers af. In het donker staat de bediende stil. Het
dienblad schittert, maar rond zijn hoofd fladdert de duisternis als een verscheurd
vaandel. De stilte vlucht in dolle ren van hem weg, in de kamer ontstaan tegen elkaar
in draaiende wervelwinden en Newton staat van zijn stoel op, bevangen door een
vreemde onrust.
Op dat ogenblik laat de bediende het dienblad vallen. Newton doet een stap naar
voren, de bediende een stap naar achteren... Daarna blijven zij beiden een oneindig
lange tijd roerloos staan. Een zeldzaam spel speelt zich in het duister tussen hen
af. Het dienblad had behoren te vallen maar het viel niet. Het bleef midden in het
donker staan, schitterend en verschrikkelijk. Daarna begon het zachtjes naar het
plafond te stijgen. En terwijl het
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dienblad steeg begonnen de tranen uit Newtons ogen te stromen. De tranen liepen
als een Niagara van verdriet over zijn voorhoofd. Maar de bediende huilde niet, hij
stond daar nog net zo als daarnet.
En zo botste het dienblad tegen het plafond - en Newton draait zich om en grijpt
scheldend van woede een nieuwe pijp die hij op de grond smijt. Maar de pijp bereikt
de grond niet, hij wordt in zijn val opgevangen door de misdadiger die zich hier
vergrijpt aan de heilige wet der zwaartekracht en met kracht naar de eikehouten
balken van het plafond gevoerd waar hij in duizend stukken barst, maar deze stukken
regenen niet op Newton neer maar blijven daarboven in het donker vastzitten, hoog
boven zijn van tranen vochtige haar. Ach, voor Newton is het geen wonder, met het
komische van de vergissing of de grenzeloze schoonheid van het absurde. Het is
slechts een misdaad, eenvoudiger en erger dan alle andere misdaden samen. Kon
hij de dader slechts zien - maar de misdadiger verbergt zich achter zijn misdaad.
Newton jaagt hem rond de misdaad maar hij vindt hem niet. Tijdens de jacht gilt
Newton en al de stilte, opgespaard tijdens een zeldzaam leven, verspreidt zich nu
en vlucht. Ten slotte grijpt Newton het geweldige kromzwaard dat bloedeloos op de
schoorsteenmantel prijkt en rent naar zijn tafel, niet om de bediende te doorboren
die angstig terugdeinst, maar om zijn werktafel in stukken te hakken, de geliefkoosde
plaats voor zijn gedachten, nu het toonbeeld van zijn nederlaag. De oude man heft
het wapen met de hartstocht van een twintigjarige, maar juist als de genadeslag zal
vallen vliegt het kromzwaard uit eigener beweging uit zijn handen en stijgt ook naar
het plafond om zich naast het fameuze theeblad met geweldige kracht in een
eikespant te boren.
Maar terwijl Newton machteloos zijn vuisten balt naar het verloren gereedschap
der wrake maakt de bediende zich los uit zijn positie, komt naar Newton toe, buigt
diep en zegt:
‘Een ogenblik sir, ik zal hem onmiddellijk naar beneden halen.’
En werkelijk: een paar vliegbewegingen met de armen - en de bediende stijgt,
mirabile dictu, hij stijgt heel geweldig. Hij vliegt, de man. Spoedig is hij vlak onder
het plafond, stoot zijn hoofd
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met een nobel geluid tegen het eikehout en begint daarna aan de ‘handgreep’ van
het kromzwaard, zoals hij dat in zijn ruwe taaltje noemt, te rukken, krijgt het wapen
ten slotte los en groet de huisheer daar beneden in de helder verlichte diepte. Maar
wanneer hun mooie ogen elkaar ontmoeten slaan zij ze beiden neer; Newton op de
grond en de bediende onder het plafond denken allebei aan hetzelfde en er ontstaat
een nog geluidlozere stilte. Daarboven in de lucht, staande op circa vier meter
hoogte boven Newton, met het kromzwaard in de linkerhand en de rechter trillend
van emotie, schenkt de bediende zich nu een kop sterke thee uit Newtons naar
boven gevlogen theepot in. Hij drinkt het kopje in drie lange teugen leeg, werpt
daarna een eerbiedige blik op zijn meester, kucht en zegt:
‘Als ik mij vergis, heer, straf mij. Als ik gelijk heb - zeg mij dan te zwijgen. Beslis
heer, of uw bediende kan spreken of niet.’
Dan begrijpt Newton eindelijk wat er aan de hand is: hij is getuige van een wonder.
En wat is een wonder? Een uitzondering. En wie doet een wonder? God. En wie is
God? Een uitzondering. Maar welke uitzondering? De heilige uitzondering, de
uitzondering op zichzelf.
Om de duurzaamheid van de wetten te bewijzen doet Newton nu iets dat zijn
gezondheid en ouderdom hem eigenlijk niet toelaten. Hij buigt diep door zijn knieën
en in de poging om een veer na te doen springt hij zo hoog hij kan naar het plafond.
Maar de bediende die de theekop van zijn heer reeds gevuld heeft moet vergeefs
wachten.
Newton vliegt niet.
Hij valt zwaar terug op zijn vloer, en liggend op de harde planken begint hij te
lachen. Hij lacht tot de tranen in zijn ogen staan, en nu lopen de tranen naar beneden,
over zijn gezicht. En hij staat op om de herinnering aan dit ogenblik op papier vast
te leggen. Hij grijpt zijn ganzeveer, maar inkt vindt hij niet. De inkt heeft in een rechte
en dunne straal de inktkoker, haar gevan-genis, verlaten en zit nu in de vorm van
een geweldige druppel onder de zool van Newtons bediende, en daar kan Newton
nu eenmaal niet komen.
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Daarom neemt hij in de plaats daarvan een krijtje en schrijft daarmee het volgende
op een zwart bord:
A Wezen van de menselijke overtreding - een droom in het huis der Wet.
B Oorzaak van de menselijke overtreding - wanhoop om niet door God gezien
te worden.
C Genezing van de menselijke overtreding - op de kleinst mogelijke afstand door
God gezien te worden.
D Wezen van de goddelijke overtreding - een vergeefse poging om de Wet door
het Wonder te vervangen.
E Oorzaak van de goddelijke overtreding - wanhoop om niet in het hart van de
Schepping te rusten.
F Genezing van de goddelijke overtreding - op een goede dag in de ogen van
de Schepping te kijken. (Met genezing bedoelt Newton een herstellen van de
overtreding.)
Terwijl Newton schrijft beklaagt de bediende zich, die het verschrikkelijke in de
wereld van het wonder al ontdekt heeft: men wordt letterlijk boven de
levensomstandigheden waaruit men zijn voeding betrekt gelicht; veertien dagen
thee en amandelen en daarna de dood. Vroeger stom, heeft men nu het vermogen
zijn ellende uit te drukken; zoëven blind, nu de gave om de misdaad te aanschouwen;
pas nog lam, nu de genade om zijn verderf tegemoet te rennen. De bediende huilt
en al gauw bedekken de druppeltjes van zijn tranen als kristallen Newtons dak.
Maar Newton is klaar. Hij schuift de tafel tegen de muur en boven het gejammer
van zijn bediende hoort hij het schrikwekkende geklop van een God, die bedelt om
binnengelaten te worden in het huis der Wet. Hij beduidt de bediende te zwijgen,
maar de bediende kan het wonder niet ontkennen. Dan staat Newton op en verlaat
met vaste tred de lichtkring rond zijn tafel, gaat voorbij het smeulende vuur helemaal
tot de kast van Swedenborg. Hij rukt de loodjes van het slot, draait de stijve sleutel
om en slaat met een zucht van triomf de geweldige deuren open. En uit het lege
binnenste van de kast welt nu het goddelijke niets op dat de oceanen tussen de
sterren vult, de parel van het universum, de heilige stilte - leegte vermengd met
licht.
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Het vuur vlamt op, de bediende wordt weer stom, zijn hart is niet eens te horen. In
Newtons kamer is nu alleen het gebons van God tegen de deur van de Schepping
te horen, het gebrul van de buitengesloten engelen en het hese geschreeuw van
de Vliegende Hollander in de storm.
Newton klimt op de kast van Swedenborg en vanaf deze hoogte roept hij de
bediende bij zich. En onder de beroete balken schrijdt de bediende met vaardige
tred door de lucht, het dienblad rustend op zijn uitgestrekte hand. Bijna aangekomen
- en Newton stort zich van de kast. Met de armen rond de heupen van zijn bediende
en zwaar als de aarde zelf trekt de oude zijn bediende naar de grond. Daarna leidt
hij hem met zijn handen, als gewichten van honderd kilo, op zijn schouders de kamer
uit, voert hem de trappen op en brengt hem in de weegkamer, naast de keuken.
Daar vult Newton zijn zakken met gewichten en in zijn handen legt hij de twee
zwaarste, en die zijn werkelijk zwaar. Zo de stoep af; het regent, en alles wat zojuist
op deze binnenplaats is gebeurd is al lang geleden weggeregend.
Newton zegt tegen zijn bediende:
‘Haal een koets. Een Hollands schip is gestrand in de monding van de rivier. De
kapitein zwom naar het land en is nu op weg naar Londen. Zijn kleren zijn nat en
het is donker. De kapitein heeft het koud. Ga hem met een lantaren tegemoet. Haal
hem hier. Laat de gewichten niet vallen. Ga niet uit het rijtuig. Goedenacht, mijn
vriend.’
Newton gaat naar zijn kamer voor het vuur zitten wachten. Tegenover zijn stoel
zet hij een andere wachtende stoel neer. Na een paar seconden slaapt hij. Een
stukje achter de plaats waar de bediende neerkwam zit een geweldige inktvlek op
de vloer en als Newton dezelfde nacht sterft en er vele vreemdelingen in Newtons
kamer komen zullen zij zich verwonderen over deze vlek maar er niets van begrijpen.
En er zal niemand zijn die het hen kan uitleggen.
Newton slaapt maar hij droomt niet. Zijn lichaam is hard van verwachting in de
harde stoel. Het vuur schijnt op zijn vreedzame gezicht. Plotseling hoort hij in zijn
droom dat het regent in
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het huis; de regen valt in zijn kamer. Hij opent zijn ogen, het vuur verblindt hem.
Dikke druppels vallen van het plafond. De tranen van de bediende gehoorzamen
weer aan de wet der zwaartekracht. Dan begrijpt Newton dat God is gekomen en
hij kijkt naar de deur.
In het donker voor Newtons deur staat God in de gestalte van een druipende
Hollandse schipbreukeling. Newton staat op, de bezoeker komt binnen. De tranen
vallen onafgebroken en vermengen zich op de vloer met het water dat uit de kleren
van de schipbreukeling druipt. God gaat voor het vuur staan en warmt zijn handen.
Met zijn vuurtang haalt Newton een salamander uit de gloed en laat het diertje over
de kleren van de Hollander kruipen tot deze droog zijn. Daarna gaan zij zitten en
kijken elkaar lang en zwijgend aan, God en Newton.
Om twee uur 's nachts zegt de laatste:
‘Sir, U bent nu in Newtons huis. Hier geldt de wet van de zwaartekracht, die de
liefde van de dingen voor de aarde is. Waar is mijn bediende?’
‘Hij slaapt,’ antwoordt God,’ hij slaapt in uw rijtuig.’
‘En waar is mijn rijtuig?’
De Hollander kijkt de kamer rond alsof hij de wagen daar zocht.
‘Ik zie hem niet meer. Hij liet mij achter. Hij vloog. Hij steeg, hoog boven Londen.
Maar Londen steeg niet mee.’
‘En de paarden?’
Dan laat de kapitein zijn uitgestrekte lege handen zien. Als een oude jood laat hij
Newton zijn door het zout ingevrete handpalmen zien en er zitten geen paarden in.
Maar Newton denkt en terwijl hij denkt komt de dood naderbij. Die gaat nu door
de deur en loopt op zijn tenen voorbij het slapende dienstmeisje. Uit zijn vestzakje
haalt Newton zijn horloge tevoorschijn en legt het op de grond in het midden tussen
de beide stoelen. Het tikt hard en verstoort de slaap van hun zielen.
Om half drie vraagt Newton:
‘Wat wilt U, Sir?’
God antwoordt rillend:
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‘Het hart van de wereld en mijn eigen beeld.’
Dan wijst Newton naar het horloge en zegt:
‘Zie daar Uw beeld, dat U nadoet zoals de aap de mens nadoet. Zoals U rond de
wijzerplaat van het universum cirkelt, in de hoop om ergens een gat in de schepping
te vinden waardoor U zou kunnen binnendringen, zo vliegen deze wijzers rond hun
eigen wijzerplaat, in het geloof de tijd na te jagen die zij aangeven, maar zij vinden
haar nooit. Ik neem aan dat U zelf tijdens Uw uitgebreide reizen, het laatst op de
zeeën der wereld, tot het inzicht bent gekomen dat de volmaaktheid van de schepping
de hoeksteen is van het goddelijke zowel als van het menselijke ongeluk. De
Schepping en de Schepper - beide lijden wij door het verlangen naar elkaar, maar
dit verlangen zal nooit vervuld worden. In waarheid zeg ik U: Het was beter geweest
een gebrekkig universum te scheppen, waarin U had kunnen binnentreden door
een of andere geheime barst, als een van ons, dan deze schepping die voor eeuwig
de schepper uitsluit. Ik zeg U ook: Slechts binnen de wetten heerst vrede. Ik beklaag
U, Sir, maar de tijd verstrijkt.’
En de tijd verstrijkt nu werkelijk heel vlug. De wijzers van Newtons horloge kruipen
niet langer op hun gewoonlijke zachtmoedige sukkeldrafje voort. Nee, zij storten
zich gillend van waanzin rond de wijzerplaat en slijten de Romeinse cijfers stuk en
het wordt dag. De dag is grauw, en hun gezichten worden wit. Maar nog steeds
neemt de snelheid van de wijzers toe alsof zij Newtons horloge uit elkaar willen
doen springen, en het wordt weer nacht in Londen.
‘Wat mijn bediende betreft,’ zegt Newton, ‘hij steeg naar het plafond en begon,
alhoewel hij tot op dat ogenblik stom was geweest, te praten. Ik neem aan dat hij
nu in de stratosfeer rondzweeft, gedragen door twee paarden, en misschien zingt
hij wel. Ik twijfel er ook niet aan of er zweven hoog tussen de sterren bomen, ja
misschien wel hele tuinen, sloten en kathedralen, legers en vloten, welke U verlost
hebt van hun contract met de wet der zwaartekracht. Deze misdaden, die door de
dwazen wonderen worden genoemd, veranderen even weinig aan de Orde als de
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moeite van een zakkenroller, of de misdaden van een moordenaar, de aardse wetten
omver gooien; zij versterken ze integendeel, want de misdaad bekrachtigt altijd de
wetten; de misdadigers zijn de bondgenoten van de wet en de makers van de wetten
zouden bloemen naar hun graven moeten zenden.
Maar het wonder, Sir, vermindert de afstand tot de mens niet; zij maakt haar
integendeel groter. Het wonder beledigt de godloochenaars en geeft de gelovigen
vergeefse hoop, maar het hart van de wereld, Sir, laat het onberoerd.’
Nu is er een rijtuig te horen op de straat in de diepe nacht, de paarden hinniken
en iemand schreeuwt in Londen. Het vuur dooft, het licht zinkt in de kandelabers.
De beide mannen schuiven hun stoelen dichter naar elkaar toe. God begint te
vertellen over zijn duizend jaar op zee en in Romeinse steden.
‘Vaak zocht ik andere schepen. In kalme wateren werden mijn zeilen door de
wind gegrepen en werd ik naar degene gevoerd die ik in mijn armen wilde sluiten.
Een prachtige driemaster voor anker tijdens het ondergaan van de zon: matrozen
op het dek, matrozen in de masten - ik zet mijn scheepsroeper voor mijn mond om
mijn bedoelingen bekend te maken, mijn wangen staan al bol van de lucht. Dan...
dan bedekken de masten zich plotseling met mos, de zeilen vallen in een wolk van
stof uit elkaar, de matrozen storten op het dek neer en er stijgt een verschrikkelijke
stank op; de planken laten los, het schip zinkt en terwijl het zinkt rijst er een toren
omhoog die lichtstralen uitzendt door de nacht, maar als mijn schip bij de toren komt
valt de toren in puin en as en een schreeuw stijgt op uit de zee.
De tweede keer: Ik loop door straten in Romeinse steden, een man steekt zijn
hand uit. Ik pak zijn hand, maar terwijl ik hem druk wordt de man stokoud en valt
voor mijn voeten neer. Een grafheuvel groeit om zijn stoffelijk overschot heen, ik
leg een bloem op het graf en wil mij huilende verwijderen. Dan merk ik dat ik mij in
een huis bevind met gladde wanden en kleine ramen. In het huis zijn lange gangen
met vele mensen erin en terwijl ik voorbij ze ga vallen ze ineen, rotten en worden
tot aarde. Het hele huis vult zich met aarde, ik vind een schop om mij mee
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uit te graven maar juist als ik de greep van de schop vastpak vat het huis vlam. Ik
sta in de zon op een geweldig plateau, bedekt met as en een man komt mij tegemoet
en strekt zijn hand uit. Maar ik grijp hem niet. Huilend als een wolf ren ik daar
vandaan.’
Een licht verschijnt nu in Newtons duisternis. Zijn horloge vat vlam, de salamanders
kruipen nieuwsgierig dichterbij.
‘De tijd, Sir, is een geweldige vergissing. Zes dagen waren teveel. U had er een
moeten gebruiken voor de schepping - en U zo ontdaan hebben van de
verschrikkelijke machine. En toch, Sir, de tijd is voor U veel verschrikkelijker dan
voor de mensen. Want de mens ziet alleen zijn vriend sterven, hij ziet niet in hetzelfde
ogenblik hoe zijn graf verandert in een huis, het huis in een akker en de akker in
een poel van bloed. Op het geweldige grote horloge ontdekt de mens slechts een
cijfer, de mens weet niet dat alles al gebeurd is, de mens vermoedt niet dat de
geschiedenis der geschiedenis, de geboorte van het universum, leven en dood, al
voleindigd zijn en besloten liggen in de eeuwigheid, als een scheepje in een fles.’
Het wordt weer dag en de zon brandt boven Londen. De dienstmeid slaapt nog
steeds en de muis slaapt in haar haar. De verdwenen koetsen zetten hun tocht
voort. Het wordt al donkerder. Op de trappen voor Newtons kamer klinken
ondertussen stappen en stemmen praten gedempt, klokken slaan en er zijn
hamerslagen te horen. Tegelijkertijd wordt de duisternis dieper. Het is duidelijk dat
er iets gaat gebeuren. De beide stoelen zijn nu zo dicht naast elkaar geschoven dat
men zich spoedig zal moeten afvragen: Zijn het twee stoelen of is het er maar een?
Maar met een stem die Gods oor streelt fluistert Newton:
‘Ik geloof dat ik een gave heb, Sir.’
‘Wat voor gave?’
‘Een mensenleven.’
‘Voor welk doel?’
‘Om geboren te worden en te sterven. Want slechts als een sterfelijk wezen, Sir,
ervaart U de tijd meer als een wet dan als een verschrikking. En slechts binnen de
wetten, Sir, is het mogelijk het hart van de wereld te beroeren.’
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‘Geef mij die gave dan.’
En nu richt Newton zich op uit zijn stoel en zijn ogen gloeien van geestdrift.
Hij trekt aan een belkoord en overal in het grote huis rinkelen bellen en nu blijkt
dat Newton het zich kan veroorloven bedienden te verliezen. De deuren gaan
namelijk open en in een lange rij treden zij binnen, Newtons in het rood geklede
bedienden. Zij stellen zich in een halve cirkel rond hun heer op die hen onmiddellijk
bevelen begint te geven.
Tegen de eerste zegt hij:
‘Haal een priester hier!’
En de man schuift het raam open en roept een priester, die langs de muren van
de huizen van een oneerbaar avontuurtje naar huis sluipt.
Tegen de tweede zegt hij:
‘Haal mijn dobbelstenen!’
En hij krijgt zijn ivoren dobbelstenen en een rode beker om ze in te schudden.
Tegen de derde:
‘Haal alle boeken die je kunt dragen!’
En hij krijgt precies zoveel boeken.
Tegen een vierde roept hij:
‘Doe hout op het vuur en zet nieuwe kaarsen in de kandelabers!’
En zelfs dat gebeurt.
Maar tegen de vijfde fluistert hij:
‘Rol je mouwen op! Jij moet vechten.’
En de vijfde rolt zijn mouwen op en kijkt blakend van strijdlust uit naar zijn
tegenstander.
Nu knielt God bij het vuur. De priester wordt de kamer binnengebracht. Hij stinkt
naar sterke drank en zijn kleren zijn gescheurd, als kwam hij zo van de zwavelmeren.
‘Zie je deze man’, zegt Newton streng. ‘Die moet je dopen. Begrijp je dat?’
En hij herhaalt: ‘Begrijp je dat?’ zo lang en zo streng tot de priester ten slotte denkt
dat hij het begrijpt. Zijn pafferige ge-
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zicht blaakt van zaligheid en hij zoekt in zijn zakken en om zijn hals naar zijn kruis.
Maar het kruis is weg en dan vormt hij met behulp van de wijsvinger van zijn
linkerhand en met de middelvinger van zijn rechterhand een kruis, dat hij boven
Gods hoofd houdt.
‘Open deze boeken!’ zegt Newton nu tegen de zesde, zevende en achtste
bediende en zij doen het.
In het zesde boek staat boven aan de opgeslagen bladzijde het woord ‘zeilmaker’,
in het zevende de naam ‘Claes’ en in het achtste de naam ‘Jensen’.
‘Gooi mijn dobbelstenen!’
En de negende bediende gooit nu Newtons dobbelstenen, en iedereen zwijgt
behalve de dobbelstenen, die kletterend tegen elkaar vallen op de bodem van de
beker. Het eerste getal: vierentwintig, het tweede: twaalf; dan: achttien, zes, zeven,
vier - één-enzeventig. Newton schrijft dit alles op een stuk papier dat hij meteen aan
de priester overhandigt. De priester werpt een blik op het geschrevene, waarna hij
het papier in het vuur laat vallen.
Dan brengt hij zijn handen boven zijn hoofd, vormt ze tot een schaal en als door
een wonder vult deze schaal van vlees en bloed zich tot de rand met fris water. En
zonder een druppel te morsen giet de priester het zo verkregen water over het hoofd
van de vreemde man uit terwijl hij duidelijk en helder de volgende woorden zegt:
Hiermede
Doop ik jou
Mens
Tot
Zeilmaker
Claes Jensen
Geboren in Newtons kamer in Londen
De 20e maart anno 1727
Of in Bergen in Noorwegen
De 24e december anno 1815
Geboren om een zeemansleven te leiden
Om de beproevingen met broeders te delen
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En om een menselijke dood te sterven
Op Hawaï
De 7e april anno 1871
Of op Goede Vrijdag, hoc anno.
Daarna veegt de priester met zijn nog vochtige handen over zijn bezwete voorhoofd
en ervaart daarbij een zeer bijzondere verkwikking. Hij tilt de zeilmaker van de grond
op en kust hem op beide wangen. Daarna verlaat hij Newtons huis.
Maar Newton zegt zittende tegen de zeilmaker:
‘Mijn vriend, je bent nu een mens die zeilmaker is en je moet je daarom schikken
in de levensomstandigheden van een nederig mens, zodat niets je verwonderen
zal in het leven dat je wacht - noch de handelingen van de anderen, noch je eigen
verdriet.’
En Newton zegt tegen zijn vijfde bediende:
‘Sla hem!’
En de bediende met de opgerolde mouwen geeft de zeilmaker twee, drie harde
klappen in het gezicht, die deze zonder te bewegen incasseert. Daarna kijkt de
bediende Newton aan, die met gefronst voorhoofd zegt:
‘Meer angst, mijn vriend! Onbegrensd is de voorraad angst van de mens.’
En zich wendend tot de bediende:
‘Spuug op hem!’
En de bediende vult zijn grote mond met speeksel en spuugt de zeilmaker sissend
in het gezicht. Zonder een spier te vertrekken veegt deze zijn wangen met de mouw
van zijn jack af. Maar de bediende die nu brandt van verlangen om te slaan en te
vernederen brult van razernij en wil de zeilmaker weer te lijf gaan, maar dan stuurt
Newton hem met een blik achter in de groep van bedienden terug.
Newton haalt nu uit zijn vestzakje een gouden munt tevoorschijn die hij achteloos
voor de zeilmaker op de grond gooit. Als deze zich voor Newtons voeten buigt om
de munt op te rapen zet Newton zijn voet erop en zegt tot de neergehurkte man:
‘Mijn vriend, leer deze houding van buiten. Zij heet de houding der vernedering.
Kus mijn schoen. Ik zal dan mijn voet wegtrek-
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ken en de munt is van jou - als ik niet van gedachte verander.’
En het gebeurt zoals Newton zegt. Maar als de zeilmaker de munt in het vuur
gooit stormen de bedienden naar voren en vechten met brandende armen om de
begeerde buit. Dan staat Newton van zijn stoel op, neemt zijn gast bij de arm en
leidt hem weg van de brandende bedienden. Zij verlaten de kamer en komen in de
hal. Newton zegt:
‘Ik zal u nu mijn huis laten zien.’
Hij laat de zeilmaker door een nauwe deur naar binnen gaan, maar zelf blijft hij
buiten staan. De kamer is nauw en oneindig hoog. In het plafond is een rond gat
waar licht door valt. In de muur zit een ander gat waardoor duisternis binnenstroomt.
Terwijl de zeilmaker daar naar het donkere gat staat te kijken komt er plotseling een
grote slang uit kronkelen. De zeilmaker zoekt de deur, maar deze is op slot. Zijn
blik zoekt het gat in het plafond, maar de wanden zijn glad en hoog en er is geen
ladder te zien. De slang heft zich langzaam in dichte ringen omhoog, spoedig is hij
net zo groot als de zeilmaker en zijn de ogen van de slang op gelijke hoogte met
zijn ogen. Dan schreeuwt hij het uit van angst. De slang zinkt neer en kronkelt terug
in het donker. De deur wordt geopend en de zeilmaker wankelt de hal in.
‘U weet nu wat angst betekent,’ zegt Newton en leidt zijn gast dwars door de hal
naar een andere kamer. Deze keer gaat hij zelf mee. Het is een grote ijskoude kamer
en op de stenen vloer ligt een geboeide neger, met geweldige ijzeren kettingen, die
diep in zijn vlees snijden, aan de grond vastgesmeed. Bij iedere hartslag gaat een
rilling van afschuwelijke pijn door het lichaam van de gevangene en de irissen van
zijn ogen flitsen als messen door het donker. De zeilmaker vraagt aan een
gevangenbewaarder, die, een grote wortel etend, over de gevangene heen staat
gebogen:
‘Aan welke misdaad is hij schuldig?’
en krijgt als antwoord:
‘Aan geen enkele misdaad, Sir.’
Dan grist de zeilmaker de sleutelbos uit de handen van de gevangenbewaarder
en probeert de sleutels op het slot maar geen enkele past en bovendien is het slot
dichtgeroest. Dan probeert
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hij de kettingen van de grond los te trekken, maar zij zitten zo onverbiddelijk vast
alsof zij aan het middelpunt der aarde zaten vastgeklonken. Maar de neger, die
door zijn pijnen vermoedt dat iemand zich bij zijn zij beweegt, draait zijn hoofd
plotseling met een schok om en bijt de zeilmaker in de schouder. Met door tranen
verblinde ogen zoekt de gebeten helper zich een weg uit de kamer.
Dan komen zij in een salon, een muziekkamer, zwak verlicht door een enkele
kaars. Aan het clavecimbel zit een jonge vrouw. Zij blijven op de drempel staan en
Newton zegt ernstig:
‘Mijn vriend, je kent nu de grote menselijke pijn die bestaat in het verlangen van
de mens om een wonder te verrichten waarvoor hij de kracht mist. U zult nu de
grootste menselijke pijn leren kennen die bestaat in het begrijpen van de
onmogelijkheid van de liefde.’
Met deze woorden verlaat Newton de kamer, maar de zeilmaker loopt op zijn
tenen naar het clavecimbel en terwijl hij naderbij komt begint de vrouw te spelen,
en zij speelt zo verrukkelijk dat hij gedwongen wordt zich op zijn knieën aan haar
voeten te werpen. En in het schijnsel van die ene kaars ziet hij een gezicht van een
zo verrukkelijke schoonheid, dat hij eerst gegrepen wordt door eerbied voor het
onbekende en dan van liefde voor haar en ten slotte door begeerte naar haar. En
als hij zijn hand op haar warme arm legt en haar vraagt of zij hem wil volgen, rusten
haar witte handen als sneeuw op de toetsen en zij kijkt hem zo mild, zo bezorgd en
zo vol liefde aan, dat zijn ziel bijna breekt en zij antwoordt hem met zachte stem:
‘Ik zal duizend jaar bij je blijven.’
Op hetzelfde ogenblik wordt de deur opengeworpen en een bepaald soort
arbeiders stort zich naar binnen. Lachend en met veel lawaai komen zij op het
clavecimbel af, trekken het haar van de geliefde van de zeilmaker af en gooien het
in een grote mand. Zij draaien het hoofd van zijn geliefde rond en rond als een
schroef tot het loszit, en de zeilmaker ziet dat het in werkelijkheid vastgeschroefd
zat op een ijzeren romp. En met de armen gaat het hetzelfde, de handen worden
van de polsen afge-
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schroefd - alles verdwijnt in de onmetelijke mand. Zo gaan zij even vrolijk als zij
gekomen zijn weer weg, de mand als een grote wieg tussen hen in schommelend.
Maar de zeilmaker voelt een lichte aanraking aan zijn schouder en schrikt op uit
zijn verdriet. Newton staat achter hem.
‘Mijn vriend, je had een pop lief.’
‘Maar zij speelde voor mij.’
‘Je liefde dacht dat.’
‘Maar haar ogen keken mij met een menselijke glans aan en haar arm was even
warm als de uwe, Sir.’
‘Je liefde dacht dat.’
‘Maar zij sprak tegen mij, Sir, en zij beloofde mij duizend jaar.’
‘Je liefde dacht dat.’
En zij gaan de kamer uit, de kaars dooft achter hen en de klep van het clavecimbel
valt dicht. Zij gaan nu de trap af en komen in de grote koude keuken waar de
slapende dienstmeid voor haar fornuis en haar kookpot zit.
‘Heb je honger?’
En op hetzelfde ogenblik voelt de zeilmaker een verschrikkelijke honger. Hij knikt
en Newton geeft de dienstmeid een stomp zodat zij van het bankje valt. Zij vliegt
meteen overeind, briesend van woede. Newton stelt haar gerust met een enkele
blik.
‘Geef deze bedelaar wat te eten!’
De dienstmeid neemt een kom van de vloer en deze kom is zo vies dat men noch
de bodem noch de randen kan onderscheiden. Maar zij keert hem om en leegt hem
met vliegen en al in de ijzeren pot, dan grijpt zij een pollepel en begint het nachtelijke
maal voor de bedelaar in de weerzinwekkende kom te scheppen. Newton en de
zeilmaker komen intussen dichterbij en kijken in de ijzeren pot. Ze zien daar een
grote rat ronddrijven in de stinkende bouillon, en bij iedere nieuwe schep geeft de
dienstmeid hem een zet met de pollepel, opdat hij bij het opscheppen niet in de weg
zal liggen. En op de bodem van de pot zien zij grote stenen liggen die soms mee
opgeschept worden en in de kom terechtkomen. Dan reikt de dienstmeid de zeilmaker
de soepkom met een zo onhandige beweging aan dat de helft op zijn voeten
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spat en de zeilmaker brengt de kom aan zijn mond en leegt hem tot op de stenen.
Dan geeft hij hem terug aan de dienstmeid die haar neus in de soep snuit en weer
op haar bankje in diepe slaap valt, en het muisje dat vanuit de kruin van de meid
de hele scène gevolgd heeft valt eveneens weer in slaap.
Maar Newton zegt tegen de zeilmaker die nu geheel verzadigd is:
‘Verlaat je niet op de menselijke goedheid maar leer een bedelaarsmaal te
waarderen.’
Dan horen zij voetstappen op de trap. Een bediende met een voor de helft verbrand
uniform en een beroet gezicht rent op hen af. Zijn ogen staan sluw en listig en tussen
duim en wijsvinger klemt hij Newtons uit het vuur geredde munt.
‘Men verwacht U, Sir’, roept hij en laat de munt vallen die rinkelend door het
portaal de straat oprolt, achtervolgd door de bediende.
Newton kijkt om zich heen. Hij ziet bleek en zijn ogen zinken als stenen diep in
zijn hoofd. Hij gaat een trede van de trap op, wendt zich naar zijn gast om en zegt
nauwelijks hoorbaar:
‘Dan moeten wij reeds afscheid nemen. Het is werkelijk triest, trés triste. Enfin...’
Hij gaat nog een paar treden op, lijkt dan van gedachten te veranderen, en daalt
langzaam af naar de zeilmaker, die onbeweeglijk naast de snurkende dienstmeid
blijft wachten. Newton gaat vlak bij zijn vriend staan, zo dichtbij dat men in de
toenemende duisternis niet met zekerheid kan zeggen of er een of twee personen
aan het begin van de trap staan. Dan kijkt hij hem recht in de ogen en zegt zachtjes:
‘Sir, ik zal U nog een wonder geven.’
En plotseling wordt Newtons gezicht bedekt door een vlammende rode kleur,
rood als vuur, en hij drukt zijn lippen tegen het rechter oor van de zeilmaker en lijkt
iets te fluisteren. De zeilmaker knikt verschillende keren met een ernstig gezicht en
dan nemen zij eindelijk afscheid. En nu kijkt Newton niet meer om. Hij gaat vlug
maar zonder overdreven haast de lange trap op, terwijl de zeilmaker hem blijft staan
nakijken, tot zijn ogen
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hun gezicht verliezen. Als zij dat terugvinden torent de lege trap voor zijn blik omhoog,
maar Newton ziet hij niet meer.
De bediende loopt fluitend voorbij en gooit zijn munt omhoog. De dienstmeid
snurkt en de muis snurkt in haar haar en onder de ijzeren pot begint het vuur te
doven. Een bedelaar glipt van de straat naar binnen en sluipt als een hond naar de
soep. Hij ziet met vreugde hoe de zeilmaker de trap opgaat en hoe diep de
dienstmeid slaapt en geluidloos licht hij de ijzeren pot van het vuur en verdwijnt
triomfantelijk met zijn buit.
Maar de voetstappen van de zeilmaker zijn zwaar en de verschrikkelijke koude
die nu het huis doordringt verkilt zijn bloed. Met tegenzin drukt hij de ijskoude knop
naar beneden en treedt Newtons kamer binnen. Hij verwondert zich erover hoe
velen hier reeds verzameld zijn. Niet alleen de bedienden staan daar in een
geweldige cirkel. De bloedverwanten die midden in de nacht gewekt zijn staan daar
met hun slordig opgezette pruiken en heffen hun kleine handen in de lucht. Er staan
dokters te verdelen, te meten en te zwaaien met blinkende instrumenten en een
klein gezelschap, dat hij herkent als in de mode zijnde theologen, bladert in boeken
en heft zo nu en dan bleke handen naar het plafond. En allen staan verzameld rond
Newton, die nu dood is.
Newton ligt dood midden in de kamer - maar meer dan dat: Newton ligt dood
midden in de kamer, tussen het plafond en de vloer. Rustig en stil rust de grote
Newton ongeveer een meter boven zijn vloer. En de familieleden zeggen:
‘Hoe kunnen wij dit voor de buitenwereld verklaren? Wee ons, wat zal onze stand
er van zeggen - en de burgemeester, de leden van het Hogerhuis, de hertog van
Kent? Ach, lieve God, wat een schande! Kan niemand die man naar beneden halen?’
En enigen doen inderdaad een zwakke poging, gedoemd te mislukken. Zij drukken
zacht met gehandschoende handen op het stoffelijk overschot van Newton, maar
met gering resultaat. Newton blijft liggen waar hij ligt en de dokters zeggen:
‘Dit is onmogelijk, ongezond en ergerlijk. Dit is een fysisch misverstand, grof
bedrog en tegelijk een wetenschappelijke horreur. Newton gaat te ver. Hij heeft altijd
meer willen zijn dan wij
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meer eenvoudige zielen - maar nu gaat het werkelijk te ver.’
En zij betasten Newton, zij klemmen zich aan hem vast en zij openen hem op
sommige plaatsen, maar dat alles gaat Newton niet aan. Hij ligt waar hij ligt en de
doktoren die hun oren tegen zijn lichaam leggen om het gas uit hem te horen stromen
horen niets, want er is geen gas. De doktoren zijn daar erg teleurgesteld over en
zij zetten hun instrumenttassen en medicijnkastjes op zijn lichaam om het naar
beneden te krijgen maar de grote Newton draagt met gemak zulke geringe lasten
en de theologen zeggen, terwijl zij met hun geschriften Newtons last vergroten:
‘Dit is goddeloos. Dit is theologie van de duivel. Dit is werkelijk zonde. Niet eens
koningin Cleopatra van Egypte, Herodes Agrippa, de Vervolger, of Nero die Rome
verbrandde weigerde, voor zover men weet, om na hun dood af te dalen naar de
aarde.’
Daarna tillen zij hun boeken van Newtons lichaam en bladeren erin, maar zij
vinden tot hun verdriet geen bewijs voor het goddeloze om als dode tussen hemel
en aarde te zweven. Maar de ijverigste Streber onder hen is aan Newtons schrijftafel
al bezig met een ontwerp voor de tekst, bedoeld om in een buitengewone
kerkvergadering te worden voorgelegd en waarin duidelijk gesteld wordt dat lijken
die vrij in de lucht zweven niet in gewijde grond behoren te rusten maar dat het
mogelijk overwogen kan worden in hoeverre de lucht rond op bovengenoemde wijze
overleden personen gewijd zou kunnen worden.
Intussen doet de secretaris van de Medical Society nauwkeurige metingen van
Newtons hoogte, de stijging van het lichaam bij het passeren van familieleden en
meer van dergelijke zaken en is juist bezig, met behulp van theologische geschriften
en dokterstassen die op ongelijke punten op Newtons lichaam geplaatst zijn, Newtons
zwaartekrachtsconstante te berekenen, als een schrikwekkend lawaai zowel de rust
van de dode als die van de levenden verstoort.
In de deuropening staan twee vuile smeden die tussen zich in een geweldige
dikke en lange ketting slepen. Zij blijken te zijn besteld door een van Newtons
familieleden, een majoor uit de Schotse Hooglanden, die zijn carrière al gebroken
zag en met dat
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uitzicht voor ogen het enige idee van zijn leven gekregen had. Men maakt plaats
voor de smeden en zonder overdreven eerbied voor de voor hen onbekende dode
wikkelen zij hem nu in hun zware kettingen. Zij wikkelen de grote Newton als een
baby van de enkels tot de hals in de kettingen en als zij klaar zijn zinkt hij tot vreugde
van de treurenden naar de vloer. Alleen de secretaris van de Medical Society loopt
kwaad weg, en de vooruitstrevende theoloog verscheurt woedend zijn tekstontwerp
tussen zijn tanden.
Maar alle anderen verzamelen zich rond Newtons overmeesterde lichaam, zij
storten tranen over hem, zeggen gebeden en maken tekens. De dokterstassen
verdwijnen, wierook wordt ontstoken, de boeken verdwijnen in de zakken van de
priesterlijke gewaden, de pruiken worden recht gezet en de kettingen verborgen
onder een hoes van zwarte zijde, want nu is het dag en de hertogen, de edellieden,
de Franse graven en de Duitse baronnen stijgen reeds uit hun koetsen om een
laatste visite d'honneur te maken.
De kist, vlug! De timmerlieden slaan de laatste spijkers en komen met Newtons
laatste bed binnenhollen. Zij zetten de fraaie kist op de grond en wijken vol eerbied
terzijde, tot de menigte een kreet van schrik uit. De kist stijgt namelijk naar Newtons
oorspronkelijke hoogte en is daarna onmogelijk van zijn plaats te brengen. Iedereen
schreeuwt nu door elkaar, de pruiken glijden opzij en de majoor uit de Schotse
Hooglanden schreeuwt om meer smeden.
En uit heel Londen komen smeden. Zij duwen het in fluweel geklede gezelschap
voor Newtons deur brutaal opzij en sjouwen hun dreunende last de trap op, terwijl
de hertogen, de edellieden, de graven en de baronnen in heel Londen stil staan,
met stomheid geslagen door deze bijzondere opwachting. In Newtons kamer
gekomen vullen de smeden Newtons kist bijna tot de rand met de zwaarste kettingen
die er in Londen te vinden zijn - en nog één keer overwint de pure zwaartekracht
het vederlichte wonder. En zo wordt dan eindelijk de met kettingen beklede Newton
in zijn met kettingen gevulde kist gelegd, en geen trek op
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zijn gezicht verraadt dat zijn positie hem ook maar in het minst in verlegenheid
brengt.
Meer kaarsen, grotere tranen, meer wierook, minder dokters, minder theologen,
meer bisschoppen. Laat de aartsbisschoppen binnenkomen! Weg met de smeden!
Laat de hertogen binnen treden! De grote Newton verwacht u. Allons comtesses,
bitte die Baronen! Neutonne vous attend. Und die Tränen fallen aus dem edlen
Baum. De grote Newton glimlacht voor de laatste keer en de kist wordt gesloten.
Maar door de schitterende menigte dringt zich de zeilmaker Claes Jensen, die ten
gunste van zijn toekomstig leven, het beeld van de zwevende Newton had verbonden
met zijn onsterflijke ziel.
Maar buiten Newtons huis is hij een vreemdeling en hij vraagt een arme jongen
de weg naar de haven van Londen, want hij is bestemd zeeman te worden. En de
jongen wijst in een bepaalde richting en de zeilmaker volgt de richting maar raakt
al spoedig in een ontzettend gedrang. Een geweldige begrafenisstoet komt de brede
straat inrijden en hij vraagt omstanders, alleen maar vrouwen, wie daar ten grave
wordt gedragen. En dan wenden honderden verwonderde gezichten zich naar hem
om en hij ziet dat alle hoeren van Londen kransen leggen langs de statige stoet en
dat de tranen diepe kanalen in hun dikke schmink graven. En een hese stem fluistert
in zijn oor:
‘De grote Boswell wordt vandaag begraven.’
En op het ogenblik dat de prachtige lijkkoets de hoeren passeert lichten zij
snikkende hun rokken tot over de dijen op, en op hun dijbeen dragen zij een
rouwband. Maar zelfs de zeilmaker huilt bij dit gezicht, want voor de eerste keer ziet
hij bij anderen belangeloos verdriet en hij verdwijnt ontroerd in de stegen van Londen.
Maar nu komt de mist op en de stad die al een vreemdeling was wordt nu een
ster zonder licht, en de zeilmaker tast zich een weg, maar de zeeman in hem is zo
sterk dat hij toch de juiste weg naar de haven van Londen gaat. Plotseling is hij
echter weer midden in een volksoploop, veel erger dan de vorige, en door de mist
ziet hij onduidelijk een geweldige processie van iets dat op een rij van
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stil voortglijdende schepen met hoge masten en brede dekken lijkt. En boven de
stoet is de mist wit van schreeuwende meeuwen en nu en dan worden kanonnen
vlak bij zijn oor afgeschoten en hij roept over de menigte heen:
‘Wie wordt hier begraven?’
En met één dreunende stem antwoordt het hele volk van Londen door de
toenemende mist:
‘De grote Nelson wordt vandaag begraven.’
Dan begrijpt de zeilmaker dat hij op de goede weg is en hij verdwijnt zo diep in
de dichtste duisternis dat niemand hem meer ziet. En met hem verdwijnen alle
geluiden. Alleen uit de hemel vallen druppels en zijn voetstappen druppelen tussen
de verborgen huizen.
Wanneer hij heel lang in de richting van de zee heeft gelopen ontmoet hij de wind
en de mist trekt op. En plotseling, als door tovenarij, stijgt de mist recht de lucht in.
De zon straalt hard en heerlijk. Hij loopt over een pas geteerde brug een stad in.
De gevels glinsteren hem tegemoet in stralende kleuren, de ramen weerkaatsen
de zon, een wit paard licht zijn kop uit een kist met haring en hinnikt als hij
voorbijgaat. Leunend tegen het opgewekte paard begint hij zijn zware schoenen uit
te trekken en als hij dat gedaan heeft slingert hij ze in het blauwe water waarin zij
direct zinken.
Dan begint het zachtjes te sneeuwen. De zon gaat onder. De sterren worden
ontstoken. De maan gaat op. Blootsvoets zet de zeilmaker zijn tocht naar Bergen
in Noorwegen voort.
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L.TH. Lehmann
Zes gedichten
Boekenwijsheid
I

O minaretten, die ik toen
zag op de kaft van Arabian Moon,
(een foxtrot) wit tegen blauw.
Zo moesten steden zijn.
Wie denkt aan wonen?
Het naderen was belangrijk,
alleen het naderen te kameel,
langs palmen die paarse schaduwen wierpen.
II

Arabian Nights klonk mooier dan duizendenéén nacht,
en als de platen maar plechtig waren,
(niet die van Dulac; te grotesk)
leek het toen mooi Oosterling te zijn.
Enkel onder bogen lopen,
liggen op divans, druiven eten
en drinken uit vreemde kruiken.
Kleren in vloeiend wit of gloeiende kleuren dragen.
De boeken van Rosita Forbes veranderden weinig aan het beeld.
Maar gala-uniformen hier
waren toen al walgelijk.
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Collectief
Oh, the brave trad jazz
en de jongens en meisjes
die op een gegeven moment zoveel leken,
met CND tekens, guitaren, sandalen,
bij Aldermaston en Holy Loch.
Zullen hun workday selves
even weinig herkenbaar blijken
als eenmaal hun lijken
met of zonder uniform?

Godsdienst
Soms denk ik over godsdienst
en stel mijn gebrek aan deemoed
tegenover het grotere daaraan
van gelovigen,
en er gebeurt niets anders,
ondanks aantrekkelijke scholastiek,
ondanks de lyriek van George Herbert
en San Juan de la Cruz,
die blijkbaar iets om op te bijten hadden,
ja, ondanks de Griekse goden,
dan dat ik mij verbaas erover
dat iemand ooit zoiets phantastisch
als godsdienst heeft kunnen bedenken.
Maar iedereen deed het:
Bosjesmannen, Maori's,
Kwakiutl, Samojeden,
enz.
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In 't algemeen
Veel witte plekken op de kaart
van het verlangen
en huizen waarin de lucht is
als water in een lek schip.

Photo's
Oude photo's waar zwart bruin was en wit niet wit,
van havens, van stuurlieden die jolig doen,
van het Suikerbrood en van het plaveisel met slingerpatroon
in een prae-torenbouw Copacabana.
Met 5, 6, 7, jaar, blijvend in een bovenhuis
leken het goede achtergronden,
geen romantische verten (daarentegen werd gewaakt)
het volle bewustzijn bestond van bovenhuizen elders.
Maar toen ook het bovenhuis ver weg kwam te staan
bleef er niets, ook geen verten als troost.

Pop Art
Lichtbruine schouders uit zeepwater
tussen de plastic tegels
in een fragiel nieuw flat.
Beeld aan een innerlijk
Thorbeckeplein,
maar erg dierbaar.
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Paul van der Loeff
Een bevrijdingsfeestje
Met een ongewone landerigheid hadden we ons door het feestje heen gedronken:
Guy, Peter en ik. En nu zaten we in de auto van Guy's moeder. Ze waren beiden
een stuk jonger dan ik, maar we deden alledrie alsof dat niet zo was. Guy was een
tijdje geleden, uit angst flikker te zullen worden, naar een hoer gegaan. ‘Ach, ze
was wel lief tegen me’, had hij achteraf gezegd. Verder niks. En op dit feest had hij
de meest wanstaltige meiden bij de modieuze lurven gegrepen, ze bij Art Blakey
helemaal door elkaar geslingerd en ze dan alleen op de divan achtergelaten.
Sommigen reageerden alleen maar verbaasd. Maar het meisje waar Peter achteraan
zat, daar was hij niet aangekomen. Ze respecteerden elkaars wensen. Peter vertelde
voortdurend dat hij zo ontzettend heet was, maar het meisje wou alleen maar met
hem dansen. Ze ging trouwens later alleen naar huis en toen bleek dat we ons
eigenlijk alledrie ontzettend verveelden.
Het was pas drie uur en Guy kwam op het grandioze idee de auto van zijn moeder
te halen, en toen we er in zaten kwam ik op het grandioze idee om op het strand
een enorm vuur te maken. Het leek me ontzettend fijn, maar zij gingen het pas
langzamerhand leuk vinden. Ik had even het vervelende denkbeeld dat dat kwam
doordat ik driejaar ouder was dan zij, maar dat leek achteraf onzin.
We reden eerst naar de binnenstad om nog wat drank te kopen. Dat kon nog,
want het was bevrijdingsdag geweest en de cafés
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mochten tot vier uur open blijven. Guy reed ongelofelijk soepel. Een witte streep
langs de tramrails kon hij honderden meters lang precies doormidden rijden met de
neus van de motorkap, ongeacht de kronkels in de weg. Het was leeg op straat.
Toen we een dronken vent over het trottoir zagen zwabberen zei Peter: ‘Kijk, een
dronken man,’ maar het was geen leuk grapje. Verder zwegen we.
Bij het eerste café kwamen we niet verder dan de deur. Een enorme worstelbink
wist Peter en mij te vertellen dat we al genoeg hadden gehad.
‘Maar we willen alleen maar wat kopen,’ zei ik.
‘Nee. Het is trouwens zo sluitingstijd, heren.’ Hij keek ons geen moment aan. Op
zijn horloge wees hij kwart vóór vier, met een dikke behaarde vinger. Ik zei Peter
dat ik niet hield van mensen die je niet aankijken als ze met je praten en we liepen
weer verder.
In het tweede café ging het nog gekker. Het was eivol en erg lawaaiïg. Ik liep
voorop in de smalle sleuf tussen de mensen aan de bar en aan de tafeltjes.
Halverwege kwam een jonge, dikkoppige goedzak me tegemoet. Hij keek me lodderig
aan en zei: ‘Nou, het is te dik hoor,’ heel zachtjes. Hij versperde me de weg en bleef
me goeiïsg aankijken.
‘Wat?’ zei ik, en bracht mijn hoofd een beetje dichter naar het zijne. Vies. ‘Te dik,
hè?’ zei hij en drong een stapje naar voren. Ik, stapje naar achteren, deed alsof ik
het niet begreep, keerde me even naar Peter, toen weer naar de vent.
‘We willen alleen even wat kopen.’ Hij zei niks meer, bleef me sullig aankijken en
toen ik me nog eens half naar Peter achter me toe keerde, kreeg ik een duim laag
in mijn rug. Zacht maar heel duidelijk. Ik keek niet eens meer om, knikte naar Peter
en schoof achter hem aan het café uit.
‘Klootzak,’ zei ik op straat en vertelde van de duim van de sul. Peter grinnikte, zei
‘Ahum,’ toen ‘Jaja,’ toen ‘Wat heb je toch een akelige mensen,’ en moest toen
vreselijk schateren, wat hij ten slotte weer met ‘Ahum’ afbrak. Misschien had hij
voorop moeten gaan; hij was een stuk langer dan ik.
Bij het derde café liet ik hem voorgaan. Hier kregen we gemak-
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kelijk een fles Bokma en zes flesjes pils. Verder hadden ze alleen nog maar
Hollandse likeuren.
Guy had lang moeten wachten. We verwachtten dat hij over het stuur in slaap
zou zijn gevallen, maar dat was niet waar. Hij was klaarwakker en reed al weg
voordat we er goed en wel in waren.
Eerst reden we nog wat kriskras door de stad om een voorraad droog brandhout
van de trottoirs te verzamelen. Het hout aan het strand zou te nat zijn om direct te
kunnen branden. We vonden ook een groot pak oude kranten en radiobodes en zo.
Goed begin. Toen bedacht Peter dat we beter petroleum mee konden nemen en
we reden naar zijn kamer, waar hij een jampotje met petroleum vulde.
Op topsnelheid reden we toen richting west. Aan de rand van de stad ging Guy
ineens op de rem staan vlak bij een bloemperkje. Hij stapte uit en griste handenvol
narcissen weg. Alles op de achterbank naast Peter bij het hout. ‘Zoenoffer,’ zei Guy
en startte weer.
‘Jaja,’ zei Peter en hij moest weer grinniken. Het leek me wel een leuk idee enorme
bossen bloemen te gooien op het vuur aan zee. Ik had nog een mooie gedachte
over romantiek maar ik ben haar vergeten. Het viel me op dat er geen woord meer
gezegd werd over het feestje. Ik had er ook geen zin in bijvoorbeeld Peter te vragen
hoe het nu met zijn hitte stond. Op de grote weg naar Haarlem merkten we dat het
licht werd.
Guy vloekte toen hij bij Halfweg het bordje vijftig km zag staan, maar hij hield er
zich keurig aan, precies vijftig. Zodra het bordje met de streep door de vijftig in zicht
kwam gaf hij weer vol gas, schakelde, nog meer gas.
Vlak voor Haarlem zei ik dat we linksaf moesten. Waarschijnlijk te laat. ‘Hè?’ vroeg
Guy.
‘Links,’ zei ik en we maakten een enorme slipper. Toen gingen we linksaf. Bij de
zigzagstraten die toen kwamen en wat later de kronkelwegen door Bennekom en
Heemstede was ik toch even bang. Guy reed te hard.
‘Doe het nou kalmpjes aan, jongen,’ zei ik, maar hij vroeg al-
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leen maar ‘Waarom?’ en scheurde de volgende bocht door. ‘Het gaat toch uitstekend
zo.’ We stapten nog een paar keer uit. Eén keer omdat Peter en ik moesten pissen,
twee keer om uit een paar particuliere tuintjes takken met gele bloemetjes te plukken.
Het ging lekker. We waren er bijna.
In Zandvoort zei Peter ‘Nou links’ en ik ‘Nee, rechts.’ Guy stond even stil. Een
politieauto kwam de hoek om en Guy trok direct weer op.
‘Rechts, jongen, ik weet het zeker,’ zei ik.
‘Nee,’ zei Peter nog, maar Guy ging al rechtsaf. Ik had gelijk want we kwamen
vanzelf op de boulevard. We reden eerst nog een stuk door, maar ten slotte
parkeerden we langs het hek. We zagen de zee en stapten uit.
‘Oh, jongen, wat ruikt dat lekker,’ zei Peter, ostentatief snuivend.
‘Nou, geweldig, hè,’ zei Guy. Ik haalde de takken, bloemen, kranten, planken en
flessen naar buiten.
‘Waar heb je nou die petroleum?’ vroeg ik Peter.
‘In mijn binnenzak; hier,’ antwoordde hij en klopte tegen zijn jas. Hij pakte de
flessen van me aan. De jenever hadden we in de auto al opengemaakt en Peter
nam nu direct weer een paar slokken en stak de fles in zijn jaszak. Daarop nam hij
de bierflesjes op en zwaaide er een beetje sullig mee.
‘Stop ze in je andere zak,’ zei ik.
‘Dat kan niet, jongen,’ zei hij ‘daar heb ik mijn toestel in.’
‘Hé,’ zei Guy, hij had de auto afgesloten. ‘Ga je plaatjes maken?’ Hij nam alle
bloemen en takken tegelijk in zijn armen en maakte een paar sprongetjes. ‘Joechei,
joechei,’ schreeuwde hij toen en danste met wilde passen over de steentjes en de
houten vlonders naar beneden. Peter en ik lachten. De bierflesjes verdwenen in
mijn zakken. We namen de planken en kranten op en gingen Guy achterna.
Toen we beneden waren was Guy al op zijn knieën bezig een soort ondiepe kuil
te maken. Niet op een erg snuggere plaats, want vijftig meter verder lag een heleboel
aangespoeld wrakhout bij elkaar, maar het kon niets schelen.
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‘Het is vloed,’ zei ik.
‘Vloed, ja,’ zei Peter ‘ahum.’ Hij en ik haalden twee brede houten
tweepersoonsstrandstoelen. Guy rende met gekke sprongen naar het wrakhout en
kwam met een stel natte planken terug, terwijl Peter nog een derde strandstoel
haalde. Ondertussen had ik verkreukelde krantenproppen op een hoop gegooid en
er planken tegenaan gezet als een pyramide.
‘Echt gezellig lekker kampvuurtje,’ zei ik en wilde er petroleum op gooien.
‘Wacht nou even,’ zei Peter. Guy was een tweede lading wrakhout gaan halen.
Toen hij terug was haalde Peter het jampotje uit zijn binnenzak, opende het en goot
de petroleum over de kranten en planken uit terwijl hij op plechtige toon ‘Zozo; haha;
zozo’ zei. Het lege potje gooide hij na een hinkstapsprong met een enorme zwaai
in zee. We lachten weer.
‘Geweldig,’ riep Guy ‘geweldig. Nou lucifers.’ Ik streek er twee tegelijk af. De
kranten vatten onmiddellijk vlam. Het hout ook. We gingen ieder in een stoel zitten.
De wind waaide van ons af zodat we geen last van de rook hadden.
‘Hé, geef die fles eens,’ zei ik tegen Peter. Hij trok hem uit zijn zak, ontkurkte hem,
nam een slok en zei direct ‘Gadverdamme.’ Hij gaf me de fles en spuugde op het
zand. Ik nam ook een slok en gaf de fles door aan Guy. ‘Neem nou eens een plaatje,’
zei Guy met de fles tussen zijn benen, maar Peter keek alleen maar glazig in het
vuur.
‘Geef mij je toestel eens,’ zei ik. Hij gaf het me zonder zijn blik uit het vuur te
halen. Ik opende de hoes en bekeek al het glimwerk. Toen stond Peter op. Langzaam
wandelde hij naar zee. Ik keek. Voor ik het me realiseerde stond hij al in zee te
kotsen. Ik sprong op.
‘Hé, wacht even,’ riep ik, draaide, frummelde aan het diafragma, aan de
automatische doortrekhendel en al die rommel. Toen ik had ingesteld was hij
uitgekotst. Hij zag me en moest lachen. Achter me hoorde ik Guy ook lachen.
‘Heb je nog wat?’ vroeg ik. Hij haalde zijn schouders op. ‘Steek je vinger dan in
je keel.’ Hij moest weer grinniken, maar
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deed het. Ik knipte en haalde het hendeltje over, hopend op een mooie golf kots
maar er kwam niks meer.
‘Heb je niks meer?’ vroeg ik nog eens. Peter bleef grinnikend met zijn vinger in
de lucht staan, stak hem nog een keer in zijn keel, maar trok er alleen nog maar
een vies gezicht bij.
‘Nee, jongen, het gaat niet meer,’ zei hij en liep weer naar zijn strandstoel.
‘Oppelepop,’ zei hij nog lachend. Hij zag er vuilbleek uit. Guy probeerde twee
bierflesjes aan elkaars doppen open te trekken, maar het lukte niet goed. Er kwam
alleen wat gesis en wat schuim te voorschijn. Peter pakte een van de flesjes uit zijn
handen en sloeg het met de hals tegen de strandstoel. Het brak niet. Toen kletste
hij de twee flesjes met de toppen tegen elkaar en ze braken allebei met veel schuim
bij de hals af.
‘Hier.’ Hij gaf mij er een en Guy de ander. We gingen weer zitten. Langzaam
drinken. Voorzichtig; om geen maagperforatie op te lopen. Guy gooide het flesje
toen hij op de helft was in het vuur. Het siste even. Het bier liep in een dun straaltje
in het zand. Het vuur brandde heel goed. Met mijn voet tilde ik een lange plank meer
naar het midden. Peter zat weer in de gloed te staren.
De zee was heel rustig. Een nauwelijks hoorbare dunne branding rolde uit tot op
enkele meters van het vuur. Guy zag in de verte een bootje. Een sloep of zo. Het
lag leeg op het strand. Hij wees er naar. ‘Kijk.’ Ik vroeg hem of hij dat bootje bedoelde
en of hij wilde gaan varen, maar hij haalde zijn schouders op. In het oosten was het
al helemaal licht. Pastelwolkjes lagen boven de duinen uitgestrekt. Meeuwen zeilden
af en toe eenzaam krijsend naar, langs en over de zee. Verder doodstil. Peter
zuchtte.
‘Meeuw,’ schreeuwde ik ineens ‘kom hier, vlieg het vuur in.’ Een beetje brallerig;
weer een flauw grapje. ‘Kom, val er in.’ Maar Peter moest toch lachen.
‘Ja, meeuw,’ riep hij en stond op ‘kom naar beneden.’ Lacherig. Toen ging hij nog
een paar planken op het vuur leggen. Een rolde er weer af. Peter schopte hem er
met de voet weer op. Er stoof een wolk vonken op in een kleine windhoos naar ons
toe.
‘Kijk uit,’ zei ik. Guy pakte weer twee pilsflesjes en trachtte ze
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weer aan elkaar te openen. Slechts aan kleine pss-geluidjes kon ik horen dat er iets
gebeurde. Dun schuim siepelde zijn rechtermouw binnen, maar hij merkte het niet;
hij trok. Toen de haakjes van de doppen uit elkaar schoten zonder dat de flessen
open waren zei hij ‘Bèèèèh’ als een schaap.
‘Kom jongen,’ zei ik toen ‘met een beetje humor heb je ze zo open.’
‘Oh ja?’ Hij keek me vragend aan.
‘Geef eens.’ Hij gaf er een. Ik probeerde het met mijn tanden. Langzaam; haakje
voor haakje. Het lukte en dat verbaasde me eigenlijk. Ik gaf Guy het open flesje en
pakte zelf de jeneverfles uit Peters stoel.
Peter was weg. In de verte stond hij aan een vlaggemast te rukken. Guy zag het
ook. We grinnikten tegelijk.
‘Jezus,’ zei ik ‘ik betaal niet mee, hoor.’ Guy antwoordde niet. De mast stond in
het zand voor een strandcafeetje. Hij zwaaide al een heel stuk heen en weer. In top
twee vlaggen: Seven-Up en Amstel Bier.
‘Geweldig,’ zei Guy. Ik was benieuwd of iemand het kon zien, of de caféhouder
hier of in het dorp woonde, of hij sliep of niet. De mast kwam met een stille verre
klap naar beneden. Peter liep direct naar de vlaggen. Ik zag hem peuteren. Even
later kwam hij triomfantelijk terug met de vlaggen.
‘Wacht even,’ zei ik toen hij ze in het vuur wilde gooien. Weer foto's. Ik stelde in,
zei ‘ja’ en Peter legde de Seven-Up uitgestrekt over de vlammen. Ze lekten er vrij
gauw doorheen en de vlag schrompelde bruin-zwart weg.
‘Mooi. Nou de andere,’ zei Guy. Hij was opgestaan en liep naar de bloemen.
‘Hier, die er op.’ Ze legden een bos narcissen op Amstel Bier, pakten de vlag bij
de vier punten en schoven hem zo boven het vuur. Ik nam een foto. De vlammen
braken er doorheen. Ze lieten los.
‘Oef,’ zei Guy en Peter grinnikte. De narcissen vielen scheef, werden bruin en
gaven met de vlag een hoop rook.
Toen ze helemaal waren weggebrand kwam Peter met de mast
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zelf aansjouwen. Ik riep hem toe dat ik niet meebetaalde, dat hij gek was. Lachend
gooide hij de mast bij het midden in het vuur. Guy gooide er een paar takken met
gele bloemetjes bij en we gingen weer zitten. Ik vroeg Peter of hij nog zo heet was
en zei hem dat dit hem wel een paar tientjes kon kosten. Guy keek tussen twee
stoelen door naar het verlaten strand achter ons. Ik zei dat we het beste Duits konden
praten als iemand ons betrapte omdat er in Zandvoort alleen nog maar moffen
woonden. Ze reageerden nauwelijks. Ver voor ons uit zag ik iets-iemand. Ik dacht
dat het bewoog. Iemand die hier naar toe liep en ik wees ernaar.
‘Welnee, jongen,’ zei Peter ‘dat is een paaltje. Dat staat er al lang.’
We zwegen een poosje. Op een goed moment zei ik met een iets diepere stem
‘Goedemorgen heren,’ maar ze trapten er niet in. Ze lachten even. Weer wat later
keek Guy nog eens in de verte en zei dat hij het paaltje wel zag bewegen.
‘Zeker een matineuze schelpenverzamelaar dan,’ zei Peter. We lachten. Peter
stond op en liep weer weg. Ik had geen zin om te kijken wat hij nu weer zou halen.
We konden hier niet al te lang meer blijven vond ik. Ik vroeg Guy hoe laat het was.
Half zes. Peter kwam terug met een houten vlonder. Het was kennelijk een zwaar
vrachtje. Hij nam een aanloopje en gooide het boven op het vuur. Alle vlammende
balkjes en planken zakten in elkaar. De mast verschoof een beetje, maar de boel
brandde door. Peter bleef er bij staan, duwde zijn handen in de zij en zei nog hijgend
en naar ons kijkend ‘Jaja.’ Hij draaide zich af en liep op de zee toe. Handenwassen.
Toen hij terug kwam liet hij zien dat dat rottige teer er niet af ging. Er zat teer aan
die vlonder. Zwarte vlekken op zijn handen.
Ik zei dat we niet meer te lang moesten blijven. Het mannetje in de verte bleef
steeds op dezelfde afstand bewegen. Guy was opgestaan, dronk nu achterover
gebogen de laatste jeneverdruppels. Peter sloeg weer twee pilsflesjes tegen elkaar
stuk, gaf mij er een en zei dat hij eerst nog even een van de stoelen op de vlonder
wilde zetten. Die brandde nu goed. Hij lag horizontaal. Hij lokte
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uit. Peter liet een slok bier uit de kapotte hals in zijn mond gulpen en gooide de fles
toen opzij in het vuur. Guy smeet de jeneverfles met een boog in zee.
‘Moedertje, mamma,’ schreeuwde hij, kwam terug, pakte de rest van de bloemen
op en gooide ze in zijn stoel. ‘Kom op,’ riep hij toen. Ik trok mijn jas weer aan en
pakte het fototoestel terwijl Peter en Guy de stoel bij twee handvatten op de vlonder
zetten. Foto.
‘Godverdomme,’ zei Peter. Hij had met een voet in het vuur getrapt, sloeg er nu
met zijn hand naar en liep toen terug. Ze pakten ook hun jassen. Toen ze ze aan
hadden bleven we nog even doodstil kijken. De vlammen lekten omhoog langs de
houten stoelwanden. Binnenin lagen de bloemen nog onaangetast. Het strandofler.
Een zacht geplof achter ons deed me omkijken. Een ziedende kleine man in een
fladderende badjas kwam op ons toehollen, uit de richting van het café. Op twintig
meter afstand begon hij al te schreeuwen ‘Hééé,’ zodra ik naar hem keek. Peter en
Guy keken direct om.
‘Héé,’ schreeuwde Peter terug. En toen het mannetje, dichter bij ons, scheen te
willen doorrennen, zo het vuur in: ‘Wie geht es, Alter?’ Guy en Peter stonden tussen
de man en het vuur in, versperden hem de weg. Hij zag het en hield de pas in.
‘Dat, dat, dat...’ gilde hij met een rood hoofd. Hij probeerde om Peter heen te
lopen, kennelijk om de stoel uit het vuur te duwen, maar Peter hield hem tegen, gaf
hem een zachte douw tegen zijn arm.
‘Na, wie geht es Ihnen, Alter?’ Nog een douw. Guy liep tot achter de man en
begon daar te springen totdat de man zich verschrikt naar hem omdraaide. Hij stond
nu tussen Guy en Peter in, trillend. Hij had onder zijn badjas alleen een pyjama en
een schipperstrui aan en stond daar nu maar, sprakeloos, naar mij toe gekeerd. Ik
grinnikte verward. (De grote ellende galopperend op een geelbleke nachtmerrie
langs de vloedlijn). Toen deed ik een stap naar hem toe.
‘Ist dieser Stuhl von Ihnen?’ vroeg ik beleefd. Mijn uitspraak
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was verrassend goed. Hij wilde opzij stappen, ergens heen, weg. ‘Aah,’ riep Peter
direct. De man schrok weer geweldig. Hij was meer dan een hoofd kleiner dan Peter.
Hij knikte nu heel vluchtig naar me.
‘Hé, Herr Sühnopfer,’ zei Guy nu heel buigzaam (hij boog trouwens een beetje
door de knieën) ‘Ist dieser Stuhl wirklich von Ihnen? Ihr Eigentum? Ihr Besitz?’ De
man keek hem even verschrikkelijk dramatisch aan en mompelde toen ‘nozems.’
Toen keek hij mij weer aan.
‘Daar zullen jullie wel voor moeten betalen... Zahlen... Zahlen.’ Hij probeerde het
heel flink te brengen, probeerde zelfs nog een gebaartje van twee vingers over
elkaar te maken maar dat mislukte. Misschien had hij niet gezien dat we met ons
drieën waren vanuit zijn slaapkamerraam. Peter ging nu vlakbij hem staan, keek
hem heel vriendelijk aan en zei ‘Nehmen Sie den Stuhl denn, bitte,’ terwijl hij zijn
duim in de zij van de man drukte.
‘Nehmen Sie denn; nehmen Sie denn, wenn er Ihnen zugehört.’ Het ding brandde
als een fakkel. De man deed een, twee stappen achteruit, struikelde over zijn eigen
vlaggemast, zocht snel zijn evenwicht, maar Peter en Guy grepen hem allebei bij
een arm.
‘Hé, das ist zufällig,’ zei Peter tegen Guy.
‘Findest Du ihn nicht ein schönes Sühnopfer?’ zei Guy tegen Peter. Ik stond erbij
voor pietsnot. We stonden alle vier vlak bij elkaar.
‘Heinz,’ zei ik, ‘der Herr will seinen Stuhl zurück, komm doch.’ De man wist
kennelijk niet hoe hij het had. Hij keek van mij naar Peter en Guy die hem nog steeds
vasthielden. Op zijn bijna kale schedel stonden zweetdruppeltjes. Hij begon nu heel
trillerig te glimlachen.
‘Kom, heren, las mich doch los. (Hij praatte vooral tegen Guy, die maar weinig
groter was dan hijzelf). Wir kunnen doch sprechen. Aau!’ Peter drukte hem aan zijn
polsen omlaag, met zijn knieën in het zand.
‘Foto!’ schreeuwde Guy, en plantte zijn knie op de rechter-
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schouder van de man. Ik had staan kijken, vooral naar het kale hoofd, de angstogen,
niet naar Peter en Guy; dat durfde ik om een of andere reden niet. Ik was niet meer
zat. Het had me allemaal volkomen ontnuchterd, maar ook verlamd. Zenuwachtig
begon ik nu aan het toestel te morrelen.
‘Angst, Junge?’ vroeg Peter me ineens vrij strak. ‘Maar hij is toch jonger dan ik’
dacht ik. Toen lachte ik luid en deed twee waggelige stappen achteruit (slecht
toneelspel) en richtte. De man kronkelde, jammerde.
‘Setzt Du dein Knie auch d'rauf,’ zei ik tegen Peter. Hij deed het. Juist op het
moment dat de man zijn huilende gezicht omhoog wrong knipte ik de foto en dacht
toen ‘Guernica’ met een hinderlijke opwinding.
‘Für das Archiv,’ riep Guy nu, ‘für das absolute Archiv,’ en hij liet de man los om
een paar rare danspassen te maken. Peter liet ook los. De man kwam moeizaam
overeind en deed een paar wankelige stappen, met zijn polsen door zijn ogen
wrijvend. Ik nam nog een foto van hem met de laaiende strandstoel achter zich.
Peter zag het. Hij ging weer naar de man toe, maar raakte hem nu niet aan.
‘Wollen Sie Ihren Stuhl noch zurück haben, Herr?’ vroeg hij zacht. De man keek
hem zonder antwoord verdwaasd aan en deed toen alleen een paar stappen opzij
en in de richting van zijn cafeetje in de verte.
‘Mein Herr,’ vroeg Peter nog eens, niet minder vriendelijk dan daarnet, maar hij
versperde hem de weg. Guy zat gehurkt op enkele meters afstand.
‘Wollen Sie Ihren Stuhl noch zurück haben, Herr?’ Peter nog eens. De man begon
nu met zijn handen zachtjes tegen zijn heupen te slaan. Zijn gezicht stond nu alsof
hij op het punt stond glutontranen te gaan huilen. Hij deed een paar stappen naar
Guy, beverig.
Ineens sprong Guy als een panter op, handen vooruit, sprong ermee tegen de
borst van de man, die achteruit tuimelde naar het vuur, en er nog zijn voeten bij
gebruikte ook, achteruit, alsof er nog evenwicht te bewaren viel.
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‘Daar is je stoel,’ gilde Guy. Hij had een hoge vlijmscherpe stem ineens. ‘Pak hem
dan, je dierbare stoel.’ En toen was de man er al doorgezakt. Het verbaasde me
dat hij niet ook direct door de achterkant tuimelde. Het hele ding brandde als een
lier. Ik verbaasde me er zelfs een moment over dat ik nog tijd voor verbazing had.
De man gilde. De hele boel sloeg om door de vaart waarmee hij erin terecht was
gekomen; achterover, naar zee toe. Ik begon al weg te lopen, maar zag nog hoe
de man, gillend nog steeds, uit de omgevallen stoel rolde en in zijn vlammende
badjas de zee in rende.
Even keek ik naar het bewegende stipje in de verte. Het leek iets groter en ik riep
‘Ga nou mee’ tegen Peter en Guy. Guy sprong, danste als een razende gek met
enorme snelheid tegen het duin op, recht op de auto toe. Ik rende over de vlonders
en steentjes achter hem aan. Peter deed het langzamer: hij liep in normaal
wandeltempo terug, zonder een keer om te kijken. Toen ik boven was zag ik hem
nog pas op de vlonders lopen.
‘Kom nou, godverdomme, klootzak,’ riep ik. Van de man in zee was niets meer
te zien dan een stipje dobberende, drijvende pijn in de verte.
Guy was al ingestapt, startte. Ik deed even mijn ogen dicht. Het spookte. Toen
Peter er eindelijk was wilde hij voorin.
‘Dan kan niet,’ zei Guy vanuit de auto, ‘ik heb toch geen rijbewijs en jij ook niet
en hij wel en... eh... hij... eh... moet toch bij de handrem kunnen.’ Peter ging achterin,
ik voorin en we reden met een gierende vaart weg. Dus daarom was ik mee; om bij
de handrem te kunnen.
‘Heb jij nog een foto gemaakt van dat laatste?’ vroeg Peter na een paar minuten.
‘Nee,’ zei ik. Hij grinnikte, maar ik vond het een flauw grapje. Ik dacht dat Guy
ons dood zou rijden; mij althans want ik zat op de dead-seat. Maar hij reed uitstekend,
de hele weg terug; voortreffelijk zelfs.
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K.F. Drenthe
[KZ Verpleging]

Ja, natuurlijk heb ik het bij het rechte eindje. U bent eerst gaan plaatjes kijken en
toen dacht U dat de tekst misschien ook nog wel de moeite waard zou kunnen zijn.
Tekenaars zijn ervaren in deze publiekelijke reacties. Ik ben weliswaar geen echte
tekenaar doch slechts een amateur uit noodzaak geweest. Dit hield niet in de
noodzaak der dwangverpleging. Het was een opgedrongen levensonderdeel,
waarvan een man die nimmer een strafbaar feit beging geen stukje van heeft willen
verorberen. Het is niet mijn vooropgezette bedoeling om U schrik aan te jagen. Denk
dus niet dat al de wrange voorstellingen die Uw pupillen beroeren directe daadzaken
zijn waarmee U in aanraking komt als U onverhoopt ooit eens in een
krankzinnigengesticht
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gedeponeerd zou worden. Het zijn de verborgenheden in de dwangverpleging
waarvan de medici geen weet willen hebben. Zij vrezen, en terecht, dat patiënten
en zij die dit niet zijn, de artsen zullen gaan vrezen voor een uitlevering aan hun
helpers de verplegers, die strikt machinaal in alle hardheid de orders ten uitvoer
leggen die aan hen worden opgedragen. De plaatjes die U ziet, zijn een selectie uit
een grotere serie en hebben bijna alle de realiteitsvoedingsbodem van
krankzinnigenverpleging achter gesloten deuren tot bron van gewaarwording gehad.
Er zijn soms mensen die door die (noodzakelijk geworden) opsluiting komen tot
de wanhoopsdaad die steeds weer zo oplettend door de witgejasden wordt verijdeld.
Voor zover zij veelal de gevolgen niet moeten verzorgen en doen genezen.
Uit veiligheidsoverwegingen kan het voorkomen dat zo'n patiënt na enige vorm
van poging tot suicide (zelfmoord) te hebben ondernomen ter bescherming van
zichzelf moet worden vastgebonden en/of geïsoleerd. De gorita (groot zeildoek met
bindlinten) wordt alleen maar aangelegd over de dwangbuis heen, indien de man
in uiterste woede verkeert en ook wel bij wijze van strafmaatregel opdat hij zich
voortaan fatsoenlijker zal gedragen na een agressieve vechtpartij. Er zijn meer
mogelijkheden die ter beoordeling zijn van de behandelende arts. Het leven is soms
ook wel aangenamer. Als een verpleger niet kan klaverjassen mankeert er iets aan
zijn opleiding. Vroeger werd er enorm veel gekaart. Voor het overgrote deel door
criminele patiënten. Sinds de tv haar entree deed is dit iets minder geworden.

De klaverjasautomaten smeren het verstand dagelijks ter vermeerdering van de kennis.

De tijd passeren met huisvlijt is een bezigheid waarmee een klein percentage
patiënten zich bezig houdt. Zij moeten dit wel doen opdat de arts een gunstige indruk
zal krijgen van hun welwillendheid tot werken. Wie niet wil
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Huisvlijtproduct van een pessimistisch gestemde patiënt.

Man met een gespleten bewustzijn (schizofreen).

Er zijn patiënten bij wien het niet lukt om deze bril af te zetten.

werken wordt, blijkens mijn meer dan tienjarige ervaring, onontkoombaar beschouwd
als zijnde geestesziek. Als U liever om één of andere reden niet wilt werken, vier
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Uw wil dan bot buiten een inrichting. U bent daar dan handelingsbekwaam om te
doen en te laten wat U zelf wilt. Of hebt U een gespleten bewustzijn? Kijk dan in de
spiegel en lach en huil. Met en zonder tranen. Als U de bedoelingen der witgejasden
niet kunt begrijpen draagt U misschien de zwarte bril en is Uw geest dof gesluierd.
Dit is bij zeer velen het geval. Ook in de zo begeerde vrijheid.
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Zestien jaren aan één tafel.

De ‘verlengde shock’ (electro-narcose). ± Zes minuten half bewusteloos ijlen, klappertanden,
hijgen en kramptrekken, met of zonder dwangbuis aan, op de behandeltafel.

En heb medelijden met de ongeneeslijken die, vaak eenzaam, dit levensdal niet
kunnen ontsnappen. Zij wier hersenen de belevers ervan helaas volledig afgesloten
doet zijn van de maatschappelijke samenleving. Mannen met een kindergemoed.
Mensen die uit duizenden anderen gezeefd worden uit de wereld van U en mij en
wiens gedrag U zich niet kunt voorstellen omdat U ze nooit om zich heen heeft.
Lijders aan godsdienstwaanzin. En zij die daaraan niet lijden, maar steeds weer
spreken onder elkaar over het bezoek van de Dominee en de Pater ‘die toch niets
voor je kunnen doen, omdat de dokter over alles beslist.’ Vroeger zijn in binnen- en
buitenland duizenden behandeld/mishandeld met electro-shock. Tientallen keren
zag ik vele patiënten in doodsangst vechten om aan de electrocutie te ontkomen.
Genadeloos werden ze in opdracht van de arts(en) door de verplegers vastgegrepen,
weggesleurd, soms vastgebonden en al, om tien minuten later bewusteloos lallende
en kreunende op een draagbaar weer te worden teruggebracht. Heden is deze
genezingsmethode voor negentig procent vervangen door de vreedzamer
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werkende medicamenten.

Mijn nieuwe bril.

Onder een spanlaken is het zoet slapen. Alleen zeer agressieve patiënten komen hiervoor
nog in aanmerking.

Ik heb hiervan goede resultaten kunnen aanschouwen. Wie zich afvraagt om welke
reden het leven je grauwzaamheid in soorten oplegt, krijgt daar veelal geen antwoord
op. Menende toch te moeten sterven in de verbanning, tekende ik mijn nieuwe bril.
Temidden van agressieven, toevallijders, hysterici, idioten, moordenaars,
onzindelijken en gevaarlijke psychopaten. Zwaar vloekende, beledigende,
uitjouwende, smijtende, en sexueel uit de ban der normaliteit gesprongen mannen.
Felle
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vechtpartijen, de spanningen der alarmbellen, en claxon. Ook dit verminderde door
de toepassing van nieuwe medicamenten. Tegen wil en dank. Kalmerende middelen
zijn mij nimmer toegediend.
Hoewel met het musiceren meermalen werd verboden omdat ik weigerde in het
voordeel van de gestichtseconomie enige werkzaamheid te verrichten, en alles
tezamen mede hierdoor mijn pianistische en orgelvaardigheid staag werd afgebroken,
was er toch nog wel bij gelegenheid een uitleefmogelijkheid. Het niet mogen
beschikken over wetboeken, het niet mogen kennen van de Wetten des Lands,
vooral niet de krankzinnigenwet, en ook het niet mogen weten wat in geneeskundige
verklaringen over je wordt geadviseerd (een krankzinnige behoeft dit immers niet
te weten). Ziehier wat als totaliteit moet worden aanvaard omdat de nederlandse
krankzinnigenwet geen wetsartikel bevat dat artsen de plicht oplegt om patiënten
zonder onderscheid van ziekte te moeten toestaan dat zij kennis nemen van de
Wetten, indien zij zulks wensen. Dit is een Staatsharnas.

Zelfportret, gezeten voor het ‘cinema’ registertrektraporgel.

De zich steeds meer en beter organiserende en samenvoegende federaties voor
geestelijke volksgezondheid zijn in het internationale vlak een aanzienlijke macht
geworden. Zij bouwt voort terwijl de wetten ongewijzigd blijven. Ik vraag me af of
het werkelijk noodzakelijk is dat een patiënt moet voldoen aan de eisen die een arts
hem geestelijk stelt, opdat de patiënt het geluk zal
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zijn beschoren geestelijk gezond te worden geacht. Ik heb artsen meegemaakt die
in mijn aanwezigheid voor Medische Tucht Colleges ter geheime terechtzitting zeiden
‘arts’ te zijn. Zulks in antwoord op de vraag van de Voorzitter of zij psychiater waren.
Autoriteiten in het gebied der Geestelijke Volksgezondheid, door mij voor Medische
Tucht Colleges gedaagd zijnde, adviseerden de Colleges, die zich daarna
onderwierpen aan hun oordeel.

Volkomen onzindelijke man, goed ingevet in een permanent bad. Een behandelingsmethode
die in Nederland niet meer algemeen wordt toegepast. Wel in de U.S.A. o.m.

De begraafplaats (doorsnede zijaanzicht).

Het woord ‘geestelijk’ wordt in vele vormen gebruikt en misbruikt. Een criminalist
heeft de aangevormde drang om dwangtoestanden, ook als deze wettig zijn
geoorloofd, te taxeren naar maatstaven in rechtvaardigheidsbegrippen. Hierdoor
werd ik tot uitentreuren uitgemaakt voor een querulant, hoewel het strafblad blanco
is en was.
Ware de krankzinnigenwet zodanig, dat de Inspekteurs van het Staatstoezicht
gebonden zouden zijn aan de rapporten van onder hen werkzaam zijnde
controlerende ambtenaren, dan zouden mistoestanden niet gehandhaafd kunnen
blijven.
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Nelson Algren
*
Who lost an American?
Vertaling Henk Leffelaar
Parijs: sommigen kwamen aanstrompelen
Parijs zag ik voor het eerst van de bovenste verdieping van een flatgebouw van vijf
etages, uitkijkend op een straat die Rue Bûcherie heette. De pieken van de
Nötre-Dame waren juist buiten bereik. Achter haar grijze torens viel het witte licht
van Parijs.
De hele dag.
Op een morgen bleef de regen zich gereed maken maar viel toch niet. Het verkeer
dat de oorlog had stil gelegd begon beneden toe te nemen. Goedkope muziek rees
naar boven uit een jukebox-café waar Algerijnen elkaar ontmoetten. Postbodes en
huisvrouwen en winkelmeisjes en kinderen, oude mannen en oude vrouwen en
dronkaards bewogen zich voort alsof elk hunner het gevoel had alsof hun eigen
leven nog maar net aan het beginnen was.
Het was een tijd van velerlei begin.
Al mijn vrienden in die stad waren een begin aan het maken.
Mijn vrienden waren Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jean Cau, Boris en
Michèle Vian, Juliette Greco, Mouloudji, en Olga en Jacques Bost.
Van hen had Greco het gedenkwaardigste gezicht. Zij was toen nog geen twintig
en was uit gevangenschap naar de cafés van

*

Opgedragen aan Simone de Beauvoir
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Saint-Germain-des-Prés gekomen.
Haar gezicht was zo oud als de tijd en jong als zijzelf. Zij was naar de cafés
gekomen, het haar zwart als een sluier tot op de schouders dragend. Een gezicht
van grote kracht en geen voorwendsels, in een meisje wier gebaren van droefheid
gemaakt waren.
En toch waren de kleine liederen die zij zong, wanneer de lichten in de nachtcafés
werden aangestoken, met een toch niet zo beste stem, vaak luchthartig. Ook in haar
stem waren geen voorwendsels. Greco was toen een vrouw die gevormd was door
een tijd waarin er geen tijd voor voorwendsels was geweest. En daarom zong zij
ernstig, zonder verandering van gezichtsuitdrukking tot het eind van het lied. Dan
lachte ze.
Zij lachte. En de lichten in de kamer werden iets helderder.
Dat was Greco in 1949.
Mouloudji. Wie was hij? Net zoals Greco kwam hij tevoorschijn uit de winter die
de oorlog de kinderen aandoet, en waarin de enige warmte in Parijs die van een
café was. Sartre, in gezelschap van anderen, zag het Arabische gezicht naar binnen
kijken. Het was overduidelijk, in dat lange gezicht, dat de jongen er het geld niet
voor had om binnen te zitten. Sartre nodigde hem uit binnen te komen. Mouloudji
begon als een soort mascotte tussen de Existentialisten verzeild te raken; wier
vergoeding een kop koffie en een croissant was.
Hij was de zoon van een Franse moeder die krankzinnig was geworden, en een
Arabische vader die met waren langs de straten leurde. Hij kon nauwelijks lezen en
schrijven. En daarom luisterde hij, in plaats daarvan, naar de boekenmakers die om
hem heen zaten. In de lente die op die winter volgde zei hij plotseling: ‘Ik ga ook
een verhaal schrijven.’
‘Waarover, Mouloudji?’ vroeg iemand.
‘De Mexicaanse ziekte.’
‘Wat is de Mexicaanse ziekte, Mouloudji?’
‘De dood.’
‘Maar de dood is geen ziekte. En iedereen lijdt eraan. Waarom Mexicaans?’
Mouloudji had een geheel eigen redenering. Het boek De

Randstad 4-6

111

Mexicaanse Ziekte werd een overtuigend artistiek succes. Hierop liet hij Dood in
Barbary volgen, een even originele roman. Toen verloor hij zijn belangstelling voor
schrijven en begon te schilderen.
Zijn schilderen, net als zijn schrijven, was opvallend. Mouloudji had de een of
andere directe toegang tot de ontstaansbron van het menselijk wezen; dat technische
problemen negeerde. Sartres groep begreep dat hij een schilder met talent was.
En toch, toen hij goed geschilderd had, legde hij ook dat terzijde.
Mouloudji begon in de cafés te zingen, en net zoals in schrijven en schilderen,
verzamelde hij onmiddellijk een klein publiek om zich heen. Hij zong zijn eigen
verhalen van de straten van Parijs.
De veelzijdigheid van Boris Vian was niet de spontane reactie van Mouloudji,
maar een overwogen handeling. Vian was een intellectueel, briljant maar
oppervlakkig, die een band dirigeerde die de Amerikaanse jazz was toegewijd; en
die ook thrillers schreef, naar het voorbeeld van James M. Cain en Mickey Spillane,
onder een Amerikaanse naam. Hij had veel succes met Ik Zal op je Graf Spugen,
en leverde toen een kleine biografische roman over zijn eigen jeugd af. Dit boek
had zuiverheid en eenvoud, en helemaal geen succes. Met de uitgave ervan leerde
Vian dat in Frankrijk, net als hier, het snelle applaus bestemd is voor de schrijver
die publiekelijk optreedt en niet zozeer voor degene die alleen maar thuis zit en
schrijft.
Terwijl Vians belangstelling voor Amerikaanse jazz ingegeven leek te zijn door
het gemak ervan, scheen Michèle Vians belangstelling voort te komen uit gevoelens
achter de muziek. Zij was ‘De Gouden Zazu’ van wie Mme de Beauvoir eens losjes
opmerkte: ‘De Zazu geeft om mensen.’
Cau was een student die naar Sartre was gekomen zonder daarom gevraagd te
zijn. Hij deed Sartres boodschappen, de Beauvoirs boodschappen, mijn
boodschappen, De Zazu's boodschappen en Boris Vians boodschappen. Ik weet
niet wie Bosts boodschappen deed.
Cau had plezier in boodschappen doen. Als niemand hem op een boodschap
had uit te sturen, verzon iemand er een en zei
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hem op zijn gemak terug te komen.
Cau's manier van doen in deze tijd was precies alsof hij een rol in Dickens aan
het instuderen was. Ik zag hem nooit zonder dat ik iemand hoorde zeggen: ‘Ach, ik
ben nederig, Meneer Copperfield.’
Sartre's meest geheide vriend was Jacques Laurent Bost. Bost was gewond
geraakt in Frankrijks nederlaag en had Le Der nier des métiers geschreven, het
verslag van de val van Frankrijk door een voetsoldaat dat nog steeds een van de
echtste literaire werken is die de Tweede Wereldoorlog heeft voortgebracht.
Als ik Sartre als een vreemdeling op straat had gepasseerd, zou ik hem voor een
opgewekt handelaar hebben gehouden, opgewekt falend in de handel van
herenbroeken. Onaanmatigend in zowel verschijning als kleding, was hij bovendien
lelijk. Met een scheef oog en een droog geamuseerd air, scheen hij meer een kelner
te zijn die er niet voor terug deinsde de fooi van een andere kelner op te strijken,
dan Frankrijks gevaarlijkste denker.
Gevaarlijkste, wegens zijn totale toewijding aan de aard van de mens en zijn
tegenstand tegen formele aanvallen, van links of rechts, op de aard van de mens.
Dit kon, natuurlijk, met evenveel recht van Camus gezegd worden. Maar Camus
werd nooit een gevaar voor het land, aangezien hij zijn geweten nooit in daden
omzette. Wanneer een beslissende handeling werd vereist, bleef Camus de
intellectueel op het punt waar Sartre zich bloot stelde aan aantijgingen van
landverraad.
Hoewel zijn openbaar antwoord op ieder gebruik van onderdrukking altijd een
ontwijfelbaar NEE was, was zijn persoonlijk antwoord op iedere kleine aanslag op
zijn werken, zijn tijd, of zijn portefeuille altijd een ontwijfelbaar JA. Was hij de publieke
man die nooit JA zei, hij was de persoonlijke man die in wat dan ook toestemde als
de vlugste manier om van de kwestie af te komen.
Met hem eens een Parijse straat aflopend, kort na zijn terugkeer uit Haïti in 1949,
maakte hij plotseling rechtsomkeert en vluchtte een café in. Wat er met hem aan
de hand was, was het
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zien van een meisje dat hem gevraagd had voor haar een elektrische speelgoedtrein
mee te nemen uit welk land hij dan ook zou bezoeken, en hij had haar dat beloofd
alleen maar om van haar af te zijn. Dit was niet een meisje aan wie Sartre iets
verplicht was, maar de een of andere café-idioot die van speelgoedtreinen hield.
Nu moest Sartre haar vermijden totdat hij zo'n trein in Parijs kon kopen om zijn
belofte in te lossen!
In deze tijd werd door twee groepen tegen hem geprocedeerd voor de
opvoeringsrechten van hetzelfde toneelstuk, omdat hij met beide partijen op dezelfde
dag een overeenkomst was aangegaan. Een Franse rechtbank loste later het
dilemma op door beide overeenkomsten ongeldig te verklaren en toen een lid van
de rechtbank aan te stellen om Sartres financiële leven te beslechten. Toen de
aangestelde er later met het merendeel van het geld vandoor ging, haalde Sartre
slechts de schouders op; alsof hij het vanzelfsprekend had geacht dat het op niets
anders zou uitlopen.
Zijn gevoelsleven werd klaarblijkelijk geleid vanuit de opgewekte veronderstelling
dat het beter is om ja tegen een vrouw te zeggen, dan om haar te verstoren door
nee te zeggen; met het gevolg dat zijn werk veelvuldig werd onderbroken door
verzoeken van vrouwen.
En aangezien deze verzoeken hem werden gedaan gedurende dezelfde tijd dat
hij zich aan arrestatie bloot stelde door Franse jongeren aan te moedigen het dragen
van wapens in Algerije te weigeren, ontdekte hij, zoals hij dat altijd ontdekte, dat
beide kwesties voor ieder op de meest gelukkige wijze zouden zijn opgelost wanneer
de regering de Gaulle hem gevangen zou nemen. Dan zou hij de rust kunnen hebben
voor het afmaken van een anthropologisch essay; en, terwijl het tegelijkertijd de
eisen van vrouwen op een afstand hield, zou hij een politiek doel dienen in het beste
belang van zijn land.
Simone de Beauvoirs ogen waren doorschenen van een lichtblauwe intelligentie:
zij was bezeten door zoiets als totaal begrip. Haar oordelen schenen een fractie
vlugger dan onmiddellijk en haar beslistheid deed het arrondissement op zijn
grondvesten
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schudden.
‘Nu, vertel mij over Existentialisme,’ zette een manlijke interviewer zich eens neer
om zichzelf te amuseren en tegelijkertijd een artikel los te krijgen, aan een cafétafel
waar zij zat; met potlood en opschrijfboekje op scherp en zelfgenoegzaamheid uit
zijn oren komend.
‘Jij geeft niets om Existentialisme, jou kan niets iets schelen,’ en, haar eigen
notitieboek en potlood uit haar tas halend, zette zij zich aan haar eigen werk. Het
interview was afgelopen.
Zij nam niet eens de moeite op te kijken toen hij vertrok.
En niettemin voor de dwaas die probeerde geen dwaas te zijn, voor de
overdonderde of de half-krankzinnige, voor de man of vrouw in moeilijkheden, voor
allen die een poging deden zichzelf te begrijpen, legde zij haar werk neer met
dezelfde onmiddellijkheid en worstelde met de problemen van anderen alsof het de
hare waren.
Vrienden moesten haar er soms aan herinneren dat de jurk van de afgelopen
winter net zo goed opgehangen kon worden, omdat de midzomer Frankrijk had
bereikt. De meest Parijse van de Parijzenaren, was zij het minst Parisienne. Zoals
een rechtbank Sartre ervan moest weerhouden de Franse economie te blokkeren,
zo voorzagen Castors vrienden haar van naald en garen en knopen. Het enige wat
dan nog nodig was een vrijwilliger om ze aan te naaien.
‘Als men tijd besteedt aan deze pietluttigheden, zullen de belangrijke kwesties
nooit geregeld worden,’ deed zij al het naaiwerk af, al het vaatwassen, al het
vloervegen, al het inkopen doen, al het koken, al het kinderen baren - niet alleen
wist zij het ene eind van een bezem niet van het andere te onderscheiden, zij was
er ook actief tegen dat andere vrouwen dat onderscheid wel maakten. Het was
begrijpelijk dat zij gebelgd was over echtgenoten die zichzelf de vrijheid aanmatigden
om te drinken en meiden te jagen, terwijl de echtgenotes tussen bed en fornuis
leefden. Maar ik was een beetje bezorgd hoe het menselijk ras zich zou moeten
voortzetten wanneer Castor de zaken in handen nam. Zij kwam mij als ietwat
ongerijmd voor.
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En, inderdaad, in 1949 was haar één-vrouwige oppositie tegen de enkelvoudige
standaard ongerijmd. Het werd in iedere krant en tijdschrift, geredigeerd door de
Franse bourgeoisie, belachelijk gemaakt. Zij werd in spotprenten uitgebeeld,
geridiculiseerd, soms op een zachte manier op de hak genomen en, op andere
gelegenheden, zonder enige reserve beschimpt.
Toen ik weer naar Parijs kwam, in 1960, werd er niet meer gelachen: zij werd
gevreesd. Zij was door de verdedigingen van de bourgeoisie heengebroken, van
de kerk, de zakenlieden, de rechtse verdedigers van Napoleontische glorie, en de
gehuurde pers. Zij was, tegelijkertijd, de meest gehate en de meeste geliefde vrouw
in Frankrijk. Het was duidelijk geworden: zij meende het.
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Henk Leffelaar
Nelson Algren: synthese van een ‘lonesome monster’
In haar aan Nelson Algren opgedragen roman Les Mandarins (waarin Algren Lewis
Brogan heet), beschrijft Simone de Beauvoir de indruk die hij bij hun tweede
ontmoeting op haar maakte: ‘De lente had dat stijve blok ontdooid waartoe de winter
hem bevroren had. Zeker, hij was er noch eleganter noch losser op geworden, maar
zijn houding was bijna gracieus, zijn haar duidelijk blond, zijn ogen een goed
gedefinieerd grijs-groen. In dat gezicht dat me eens zo neutraal was voorgekomen,
zag ik nu een gevoelige mond, enigszins opengesperde neusvleugels, en een
subtiliteit die mij verontrustte.’ Misschien is het omdat Simone de Beauvoir haar
toenmalige lover beschreef, of omdat Algren toen minstens tien jaar jonger was,
maar op mij maakte hij de indruk van een ondervoede kat (cat is vanwege de
hip-connotatie misschien preciezer). Zijn haar is dun, grijs, pluizig en omgekamd;
zijn ogen leken me bruin, zijn mond dun, zijn wangen onvlezig. De subtiliteit die
Simone de Beauvoir ongemakkelijk maakte is meer een gereserveerdheid: tot
voorwaardelijke openhartigheid bereid, kan onverwacht omslaan in vage argwaan.
Het is de terughoudendheid van de Mid-Westerner, de a priori achterdocht van de
Chicagoan.
Zonder intermediair is Nelson Algren onbereikbaar en onvindbaar - hij heeft een
geheim telefoonnummer en zijn adres is in de gebruikelijke gidsen onvindbaar. Paul
Herr (auteur van Journey Not to End, en nu bezig aan een toneelstuk gebaseerd
op Algrens roman Never Come Morning), die mij uiteindelijk het telefoonnummer
zou geven, verstrekte me een gebruiksaanwijzing: ‘Nelson has his moods, you know.
He may be talkative today, tomorrow he is likely to clam up, you can't really tell.’
Het was, zoals de meeste gebruiksaanwijzigingen, een volstrekt nutteloze raadgeving
en alleen als barometer van de eigendunk van de raadgever van belang. Al over
de telefoon was één vraag voldoende om een paar minuten Algren-monoloog te
ontketenen - nasale, zachte stem, onverwacht vriendelijk:
I don't understand the people here anymore, it's this military thing that's going on.
Every time I open my mouth I get into a fight, so I hardly speak to anyone... I feel
as if I live in a hostile country... I think I'd like to live in Paris, I seem to understand
the people there...
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De weguitleg die hij gaf om West Evergreen Street te bereiken klonk alsof hij een
van zijn short stories voorlas: de details en nauwkeurigheid van iemand die iedere
straathoek uit zijn hoofd kent, de kleur van de gebouwen, grootte van de bomen.
Nelson Algren, op 28 maart vierenvijftig geworden, bewoont de bovenverdieping
van een ouderwets huis met een grote stenen stoep; naam op de brievenbus in het
portaal met potlood op een stuk papier geschreven, twee houten trappen op zonder
lopers, bovenaan een deur die op zijn werkkamer uitkomt - de middelste van drie
achter elkaar liggende kamers, dan nog een veranda met uitzicht over Chicago-west
(‘Here is where I sleep in the summer’). Afliggende slaapkamer: onopgemaakt bed,
twee paar bij de enkel afgesneden rijlaarzen en kleren op de grond, een Duitse
Mauser boven de deur doet dienst als klerenrek, een alkoof zonder licht met twee
punch-balls. Enige bijzonderheid in de badkamer: een kuip met aan het uiteinde
ongeveer twaalf half gebruikte stukken zeep op een plank. Op de deur naar de
veranda een Playboy fold-out pin-up van een Aziatische met borsten als
hoofdkussens; door de hele flat kleine zilveren lijstjes met foto's van jonge vrouwen,
meestal in bikini; gesigneerde portretten van Sartre en Gide; veel grote reprodukties
van Franse impressionisten; door hem zelf genomen foto's van Marakesj en andere
steden in Noord-Afrika; boeken (o.a. complete werken van Charles Dickens - ‘Just
bought them the other day, they've got the original illustrations’) en een apart kastje
met vertalingen in Zweeds, Hollands, Duits, Portugees, Italiaans en Japans van The
Man with the Golden Arm, Never Come Morning, A Walk on the Wild Side, The
Neon Wilderness.
Er is iets dat mij intrigeert, maar ik kan het niet meteen vastleggen. Het heeft iets
te maken met de omgeving die Algren voor zichzelf heeft gearrangeerd op de derde
verdieping van een oud huis en zijn plaats daarin. Er zijn te veel uitersten, lijkt het
- de pin-up en Utrillo, Marakesj en de Mauser, twaalf stukken zeep en Algren in een
gerafelde witte sweater, gekreukelde broek, versleten mocassins. Waar is de
synthese? Later ontdek ik het in een van de zes boeken die hij signeert en mij
meegeeft, Nelson Algren's Own Book of Lonesome Monsters (Lancer Pocketbook),
een verzameling short stories van andere schrijvers, door Algren geselecteerd. In
zijn inleiding stelt hij: ‘A common tie unites the strangler of the child, the creative
artist, the classic eroticist and the murderer of fiction... The stories that follow have
the common hope that every man, no matter how lonesome nor what a monster, is
deserving of understanding by we other lonesome monsters.’
Terwijl hij het ijs voor de whisky op een levensgrote gashaard losweekt, begint
hij over het fenomeen Playboy te praten (een regelmatige afnemer van Algrens
short stories), Playboy's uitgever Hugh Hefner, de modellen die voor de naaktfoto's
poseren:
- Er zit in wezen een puriteinse geest achter. Hefner denkt dat hij een anti-puritein
is, een rebel, maar dat is hij niet. Hij is een geslaagd zakenman. Ik heb me laten
vertellen dat hij als een soort Napoleon in zijn kantoor staat met een lange stok
waarmee hij verschillende archiefbakken aanwijst - hij weet precies welke bak de
beste mogelijkheden voor een zakelijke uitbreiding bevat. Iedereen denkt dat Hefner
een geweldige vrouwenjager is, dat hij iedere nacht met een van de bunnies naar
bed gaat. Dat is niet het geval. Hij heeft
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wel een heel goed oog voor wat zijn lezers in een naaktfoto willen, die zoekt hij zelf
uit. Playboy vertelt de gemiddelde jongen (ongeveer achtentwintig jaar) wie hij is,
het is een tijdschrift voor mensen die niet weten wie zij zijn. De Playboy figuur is
een consument, iemand die veel drank in huis heeft, dure en speciale kleren draagt,
en in de juiste auto rondrijdt.
Hefners succes is een soort omgedraaid puritanisme. Hij draagt tot de toenemende
conformiteit van onze maatschappij bij. Hij heeft een huis dat vierhonderdduizend
dollars heeft gekost; er zijn butlers, verschillende bars, een zwembad met een grot.
Hier geeft hij feestjes voor zijn zakelijke relaties. Hij laat dan een groot aantal bunnies
opdraven, de verhouding is ongeveer vier bunnies voor iedere man, en toch kan je
er de hele avond rondlopen en er gebeurt niets, je ziet niets gebeuren. Het is wel
mooi, je gaat naar een bar en vraagt om eieren met een madeira-saus; verzin maar
wat en ze hebben het. Ik ga wel graag naar die feestjes, maar om de een of andere
reden ben ik al een tijd niet meer uitgenodigd. Deze hele boel is natuurlijk gewoon
oplichterij, want het kost hem niets, hij schrijft de onkosten af als zakelijke uitgaven.
En dan de Playboy Key Clubs, dat is big business. Ze hebben er net een in New
York geopend en ze zitten al in Los Angeles, New Orleans, Chicago en St. Louis.
Je zit er aan een tafeltje en dan komt zo'n bunny vragen wat je hebben wil. Het
enige dat je ziet zijn die borsten die praktisch uit haar kostuum vallen. Flauwekul
natuurlijk, onder dat pak dragen ze een soort korset dat die borsten hoog opduwt.
Toch zijn die vrouwen handsome cats, maar alles dat je daar beleven kan is een
kans om de verleiding te weerstaan. En dan laten ze die meisjes poseren voor een
naaktfoto voor Playboy. Ze zijn dan al zo gewend aan die atmosfeer dat ze er geen
kwaad meer in zien. Daar verdienen ze dan een drie- tot vijfduizend dollar mee; ze
verbinden zich dan natuurlijk wel gedurende een of twee jaar niet elders te poseren.
Algren heeft een eigenaardige manier van spreken. Hij praat zacht en als hij op
gang komt begint hij heen en weer te lopen, handen in zijn zakken, hoofd naar
beneden gewend. Over het kostuum van de Playboy bunnies sprekend, loopt hij
met zijn handen komvormig de borsten uitbeeldend. Af en toe kijkt hij op om mijn
reactie te peilen. Aan het eind van een zin herhaalt hij vaak de laatste woorden,
alsof hij dan verbale energie verzamelt voor de volgende zin. Het valt mij ineens op
dat hij eigenlijk vrij klein is en minder fors dan de boekomslagfoto's doen verwachten
- het is moeilijk hem als de schrijver van A Walk on the Wild Side voor te stellen.
Moeilijk? Ja, wanneer men hem (zoals de flapteksten van zijn boeken dat
commercieel handig doen) met de figuren over wie hij schrijft identificeert: Fitz
Linkhorn, Bruno Bicek, Frankie Machine. Nee, wanneer men Algren als een ‘sociaal
geweten’ ziet. Als geweten is Algren in Amerika weinig in trek. Richard Wright zei
in zijn nawoord bij Never Come Morning: ‘Wij Amerikanen van de twintigste eeuw
erkennen slechts met aarzeling het erbarmelijk lage niveau waarop het grootste
deel van het Amerikaanse volk zich beweegt: koortsachtige radioprogramma's,
gestroomlijnde wolkenkrabbers, films die miljoenen kosten, reclame en
massaprodukten hebben in ons de illusie gecreëerd dat wij rijk zijn in ons
gevoelsleven.’
Iedereen, zoals Algren, die deze illusie aan de kaak stelt, loopt het gevaar als
anti-Amerikaan uitgekreten te worden. In Algrens geval nam het stads-
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bestuur van Chicago de voorzorg al zijn boeken uit de stadsbibliotheken te
verwijderen. Het in 1951 verschenen Chicago: City on the Make werd in een kleine
oplaag gedrukt en verbannen. Pas nadat Sartre een Franse vertaling verzorgde die
veel succes had, vatte een tweede Amerikaanse uitgever de moed op het
anti-Chicago essay opnieuw uit te geven - maar verkrijgbaar in Chicago is het boek
niet.
- Wij (Amerikanen) schijnen niet meer te weten wie wij zijn, zegt Algren.
Hemingway was de laatste van de grote persoonlijkheden. Aan het begin van deze
eeuw had je Theodore Roosevelt, die ik geen groot man vind, maar zijn
persoonlijkheid beïnvloedde een hele generatie. Ik weet niet wat ik van Kennedy
moet denken, hij heeft een lege persoonlijkheid (‘vacuous personality’) en schijnt
zijn moraal uit een televisiescript over te nemen. Het belangrijkste hier in Amerika
is een schijn van succes op te houden.
In zekere zin hebben we hier vroeger een paar heiligen gehad. Gene Debbs,
bijvoorbeeld, die was de held van mijn vader. Debbs heeft een paar poëtische dingen
gezegd: ‘As long as there is a soul in prison, I'm not free.’ Dat is waar; nu zie ik
niemand meer van dat kaliber. Het enige dat ik zie is een soort mensen dat altijd
maar bestraffend wil optreden. Een besteller tikt op de deur en levert een ficusachtige plant af. Algren scheurt
er het papier af, zet de pot op het televisietoestel voor het raam, doet twee stappen
achteruit, kijkt er met een scheef hoofd naar: ‘We got to keep things growing here.’
Hij gaat nu over de Cuba kwestie uitweiden. Na een tweede whisky begin ik namen
te noemen en hij opinieert, bijna associatief, gaat van de een op de ander over
zonder merkbare overschakeling van gedachten.
Henry Miller - ‘Een goed schrijver, maar hij is een soort cultus geworden. Hij is
geen schrijver door-en-door. Als figuur is hij belangrijk. Op een bepaalde manier
had hij als mens veel weg van E.E. Cummings.’
Beat - ‘Die stroming miste ik. Ik ben ouder dan de meesten die zich daartoe
rekenen. Ik heb Norman Mailer ontmoet. Mailer is een uitstekend verslaggever, zeer
levendige journalist. Hij acteert te veel en schrijft te weinig. Hij heeft één goed boek
geschreven (The Naked and the Dead).’
Kerouac - ‘Hij schijnt helemaal niets om het lijf te hebben. Ik noem die jongens
“the confectionary kids”: in zijn boeken eet niemand ooit iets, ze drinken een
milkshake of een coke, ze eten nooit iets substantieels. Er is geen karakterisering
in zijn boeken. Helemaal onbelangrijk. On the Road kon ik niet verteren. Ik geloof
domweg niet in hen. Geef mij dan maar Brendan Behan, daar kan ik veel meer in
geloven, die is nou werkelijk subversief. Ik zal nooit vergeten wat hij op een keer
zei toen wij uit een kroeg in New York stapten: “Het is de verantwoordelijkheid van
de schrijver om zijn land te ontluisteren (“to bring his country down”).” Daar ben ik
het mee eens.’
Stephen Crane - ‘Van de Amerikaanse schrijvers ben ik het meest geïmponeerd
door Crane. Hij gaf me iets dat ik nooit van een andere schrijver heb gehad. Ik kan
me beter voorstellen wat het betekent om Crane te zijn, dan welke andere schrijver
ook.’
Thomas Wolfe - ‘Wolfe was een groot dichter. Het is duidelijk voor mij dat hij
geweldig goed schreef. In Look Homeward, Angel staan vijf bladzijden die sindsdien
nog niet verbeterd zijn.’
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Nieuwe schrijvers - ‘Er zijn een hoop werkelijk goede schrijvers. Catch-22 (van
Joseph Heller) is het beste boek dat er sinds járen is verschenen. Dan is er Terry
Southern, die schreef The Magic Christian, een heel goed boek, en Lie Down in
Darkness van William Styron, beter dan alles dat Fitzgerald ooit schreef, en Flannery
O'Connor, a beauty.’
Saul Bellows - ‘Bellows is een goed vakman, maar in zijn benadering is hij te
intellectueel. Hij is te veel een professor. Ik krijg genoeg van zijn zielige kleine Jood.’
J.D. Salinger - ‘Op kleine schaal heel goed.’
Als ik bij James Baldwin aankom, vraag ik hem een anekdotisch verslag te
verifiëren dat ik enkele maanden geleden op een feestje hoorde vertellen. Algren
vertelt het verhaal met toenemende beweeglijkheid. Hij staat op, loopt weer heen
en weer, spreekt luid en op een toon die een soort verbazing uitdrukt, lacht steeds,
maar uit een soort bitter vermaak. - Baldwin is een ingewikkeld geval. Hij was hier
in Chicago en ik wilde hem ontmoeten. Hij was in Parijs een goede vriend van
Richard Wright geweest, die ik nog uit Chicago kende. Ik hoorde Baldwin op een
radioprogramma en wilde hem toen spreken. Het kwam zo uit dat ik een meisje uit
Montreal te logeren had. Zij was in Parijs geweest en had daar veel over Baldwin
gehoord en zij wilde hem dus ook ontmoeten. Well, we gingen naar het Robert's
Motel en we liepen een kleine kamer binnen, stijf van de rook. Er was meteen een
nogal vijandige atmosfeer. Baldwin lag op een bed en was omringd door een stuk
of tien Black Muslim (een nationalistische neger-beweging) figuren. Hij lag daar
gewoon de koningin te spelen voor die jongens en zij deden hun best om hem
welgevallig te zijn. Ik vroeg hem toen waarom hij van Martin Luther King naar Malcolm
X. (een soort algemeen secretaris van de Muslim beweging) was overgegaan. Het
was meteen raak. We praatten en praatten en praatten en de atmosfeer begon hoe
langer hoe vijandiger te worden. Ik had voor hem een exemplaar van Chicago: City
on the Make meegenomen, gesigneerd: ‘Voor Jimmy Baldwin, met beste wensen
van Nelson Algren’. Een van de Muslim boys pakte het boekje van het bed en bekeek
mijn foto op de achteromslag en zei: ‘That man's dead!’ en trapte het toen in een
hoek.
Ik stond op en trok mijn jas aan en Baldwin zei toen: ‘Ach, Nelson, je bent een
eerzame, wel-menende, white square.’ Het meisje in Montreal wilde nog wat blijven
en ik kon dus niet weggaan. Toen kwam een van die Muslim jongens op me af en
zei dat hij me er dan wel uit zou gooien. Ik vertelde hem dat hij dat waarschijnlijk
wel klaar kon spelen, maar dat ik schatte dat het hem ongeveer driekwartier werk
zou opleveren, dat ik mij zo lang dacht te kunnen verzetten. Ik had mijn
verdedigingsplan al in mijn hoofd: ik zou op de grond gaan zitten en hem eerst in
zijn smoel trappen. In plaats daarvan praatten we nog een uur of drie. Ten slotte
werd ik nogal nijdig en ik schreef toen in mijn boekje: ‘Voor Jimmy Baldwin, van de
blanke supremacist, negerhater, eerzame, welmenende, white square Nelson Algren’.
Het meisje vertelde me later, zij spraken Frans met elkaar, dat Baldwin alles dat hij
tegen de Muslim boys zei tegenover haar in het Frans weer desavoueerde. Baldwin
is een uitstekend essayist, maar hij is niet erg in mij geïnteresseerd, en ik niet in
hem. -
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Over de films die Hollywood van A Walk on the Wild Side en The Man with the
Golden Arm maakte, is Algren nogal verbitterd, vooral omdat door een fout van zijn
literary agent het filmcontract werd afgesloten (voor A Walk on the Wild Side kreeg
hij $20.000) voordat de mogelijkheden van een toneelbewerking waren onderzocht.
‘Ik heb nooit een film willen hebben, maar een toneelstuk, dat had ik graag gezien.
A Walk on the Wild Side heb ik als film nooit gezien, ik wilde me die ellende
besparen.’ Toen ik hem vroeg of hij zelf geen toneelstuk kon schrijven, zei hij: ‘I do
not like to change my craft, it takes a long time to find out what a novel is.’
Dan komt Algren terug op zijn vage plan naar Parijs te verhuizen: ‘Ik weet al
precies waar ik in Parijs wil wonen, zelfs de flat die ik wil hebben. Weet je waarom
juist die? Omdat er vlakbij een zwembad is, kan ik iedere morgen gaan zwemmen.
Maar ik weet niet hoe ik er mijn brood moet verdienen. Waar kan ik over schrijven
in een samenleving waar ik de taal niet versta en niet spreek. Als ik hier materiaal
nodig heb, ga ik naar de rechtzittingen.’
Dit jaar is verschenen het boek Who Lost an American, een soort reisverslag met
hoofdstukken over New York, Londen, Dublin, Istanbul, Kreta, Parijs, Marakesj.
Algren schreef het in 1960 in Parijs (waar hij de gast was van Simone de Beauvoir),
het eerste jaar dat hij weer naar het buitenland kon reizen omdat voordien, in 1953
gedurende de McCarthy-Hetze, zijn paspoort niet kon worden verlengd tenzij hij
kon ‘bewijzen’ dat hij geen communist was.
In zijn inleiding tot The Neon Wilderness schrijft Algren: ‘Deze identificatie met
hen die onze beschaving heeft gepasseerd, verworpen, of beschuldigd, heeft de
Amerikaanse schrijver de speciale waardigheid verleend aan de zijde van de
beklaagde te staan. Op dezelfde wijze waarop de beklaagde waardigheid heeft
*
verworven doordat hij de belangstelling van de schrijver heeft’. Het is de definitie
van Nelson Algrens eigen positie, de synthese tussen zelfkant en overkant, de kant
van de gezagsdragers, gegoede burgers, geslaagde zakenprollen. Als zodanig zet
hij als enkeling en lonesome monster de traditie voort van Walt Whitman, Stephen
Crane, John Steinbeck en Richard Wright.

*

Nelson Algren annoteert bij (de Engelse versie van) dit artikel: ‘Lewis Brogan is een
denkbeeldige man, geen alter-ego. In mijn leven bestaat hij helemaal niet, maar alleen in dat
van de journalistiek van de Franse journaliste. Met als gevolg dat wanneer zij van hem zegt
(in Les Mandarins) dat hij “zich had voorgenomen te leven zonder risico's te nemen”, hier
verduidelijkt zou moeten worden dat het risico waarvan gewag wordt gemaakt, en dat hij van
de hand wees, sloeg op het leven als een ex-patriate in Parijs. Hij nam dit risico niet voor
dezelfde reden waarom de lady het risico van een leven in Chicago niet aanvaardde - het
was haar land niet, zoals Frankrijk niet het zijne was. Lewis Brogan heeft er geen spijt van.’
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Frank O'Hara
Ave Maria
Moeders van Amerika
laat uw kinderen toch naar de film gaan!
stuur ze het huis uit zodat ze niet weten wat u met ze voorhebt
het is waar dat frisse lucht goed is voor het lichaam
maar wat moet worden van de ziel
die in het duister groeit, bedekt met zilveren beelden
en als u oud wordt zoals wel moet gebeuren
zullen ze u niet haten
zij zullen geen kritiek op u hebben ze zullen het niet weten
zij zullen in een glanzend land zijn
dat ze voor het eerst zagen op een zaterdagmiddag
of op een dag dat zij spijbelden
misschien zijn ze u zelfs dankbaar
voor hun eerste seksuele ervaring
die u alleen maar wat kleingeld kostte
en uw vredig huis niet in opschudding bracht
zij zullen weten waar de snoepjes vandaan komen
en de onverwachte zakken pinda's
zo onverwacht als de bioscoop uitgaan voordat de film is afgelopen
met een aardige onbekende man die in de Hemel woont in het
Aarde Gebouw bij de Willemsbrug
o moeders wat maakt u die kleine krengen
gelukkig! want als niemand ze oppikt in de bioscoop
zullen zij het verschil niet weten
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en doet iemand het wel is het gewoon geluk gehad
en ze hebben hoe dan ook hun lol gehad
inplaats van om het huis rond te hangen
of boven in hun kamer
waar ze u haten
te vroeg haten want u hebt nog niets verschrikkelijk gemeens met
ze gedaan
behalve hen van de duisterder plezieren weggehouden
en dit laatste is onvergeeflijk
geef mij dus de schuld niet als u deze raad niet opvolgt
en de familie val uit elkaar
en uw kinderen worden oud en blind vlak voor een televisietoestel
kijkend
naar films die ze van u niet mochten zien toen ze jong waren

Vertaling HC en SV
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Jürgen Becker
Velden
Vertaling Yves van Domber
1
is de maan nu op (?) kom ik omhoog in bed zittend en ik krab me zometeen nog
dood; intussen is onze zon, sociaal gezind, al totaler dan haar verduistering in deze
beenderbleke ochtend; nou; zo tegen 't schuine licht te knipperen kop erbij en
overeind!: anders krijg je er van iemand een voor je kop en versufd en verslagen
weet ik niet meer wie en met wie in mijn schemertoestand

2
op twee benen zack en staande temidden van wat en vragend naar weer en dag
vol droom nog schavend wapenkleurig de kin uit gewoonte en zorg om de gevolgen
van nalatige zorg voor de huidverzorging je kop erbij neen op je hoofd alweer deze
herfstsymptomen van nu af aan nooit meer klokslag beginnend het gillen van de
zaag beneden in de bouw en boven het zuigen van hennep en koehaar pijnlijk
nauwkeurig als het gelui van Kunibert en kraanbruisend het kostelijke fluornat neen
hoe parelend in en in stappend het nieuw perlongevoel aktief en getaft getest
gegorgeld beginnend gemalen gefilterd nu vandaag maar eens gegil in de mixer au
morsend heet van de plaat op drie en fffffft ook dat nog van gisteren oudbakken en
schimmelig gezwavelde vruchtenpulp met kleurstof plus mierezuur onder het staan
en kauwend nog koud nog droef nog kauwend en onzeker kauwend in de oprechte
morgen kauwend in de kou nog in het droeve
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3
buislicht? ja geld en ruzie, het werd geen lente vannacht, zo'n mist en 't is zo zinloos,
veel ‘Brieven vlogen over de stad in de nacht’, hier ermee, voor gezien en zegel,
verder, verder, is ons leven verzekerd?, zijn achterstallig de lasten?,
spreeklesmemorie, denk en zing, zo'n koffergurl hebben we nog nooit gehad, raak
me niet aan ik brand niet, verder, hoe zal ik het zeggen, zo van achter m'n
schrijfbureau, hoe het in elkaar zit, terwijl men de vorm der randen, aan het toe val,
ter onderscheiding, verder, vooruit wanneer vlakken groter worden,

4
en iedere maar dan ook iedere keer, als ratten die in het hart beten, wanneer de
bel als waanzinnig in de kamer tekeerging, rondfladderend, zich noch stillen noch
vangen liet, verstard, verstijfd zonder adem te halen stond ik in de plotselinge rust,
neen geen zekerheid noch verwachting noch voorbereid antwoord, wie kan er
gekomen zijn buiten het regelmatige niets en nog eens niets, maar de regelmaat
was dagelijks veranderlijk en ieder moment schreef regels op water en tot wederroep,
was daar nu iemand, die in blindheid dwalend van de drukbel de troost van het
tastbare hoopte, die wilde ik wel rusten en ouder laten worden op zijn troost op mijn
rekening, neen intussen, beneden voor de glazen deur leunde me toch zo'n leren
rug van zo'n vuilnisman tegen de tastatuur, in ieder krot lawaaide dus het alarm,
terwijl de onbetrokken handen van de bedaard ambtshalve lawaaiende in zijn
broekzakken rustten, zoals ook de wekelijkse ervaring bevestigde, waarmee ook
deze maatregel erkenning vond als nut en noodwendigheid en niets er tegen in te
brengen viel, of hoe zou beter het gemene welzijn gediend dan met bewijs en naar
behoefte, weshalve deze beproefde bepaling elkeen betrok in haar overeenkomstige
executive, want reeds de reiniging van het afzonderlijke verwarmingslichaam van
zijn bruine as wettigde algemene gevolgen van bemoeienis, die wederom terugwerkte
op de privaatste drukbel en bij de mededeling verwerkende een zeer
ongemeenschappelijke storing teweegbracht, die ook het algemeen nuttige belang
bij het reinhouden van het vater-
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städtische luchtruim niet suste, want iedere, meer dan ook iedere keer, wanneer
die leren rug, wanneer die waanzinnige bel, wanneer dat fladderen, wanneer als
ratten in het hart, wanneer wwoemm

5
donderen vaten in de kelder waar ik woon want de bieromzet heeft zich in de laatste
tien jaar verdrievoudigd daarom zegt men JA overal en steeds weer JA aan de tapkast
werd de tegemoetkoming van de brouwerij beloond met vertrouwen terwijl de kosten
van het levensonderhoud in de laatste tien jaar met 21% gestegen zijn donderen
vaten voor zo'n natuurlijk verlangen of op het bal of in de bar in de kelder waar ik
niet slaap want het steeg 1% hoger dan de prijs van de gerst en donderen vaten
20% hoger dan voor 10 jaar in de kelder want heden ten dage is er tenminste een
rustpunt in de prijsontwikkeling overal de verfrissing op prijs te stellen weet men
van verbruikers en is er wel iets kostelijkers dan de dorst van huis tot huis donderen
vaten

6
eruit eraf en nu staat het venster is open ik luister
de bierwagen beneden op straat en onderbreek mijn gekauw in de
keuken Martin de kastelein staat erbij flink koel is de ochtend ik kijk
naar buiten en vaal het volgende vat valt op de zak op straat de
kastelein telt mee
ik kijk toe de chauffeur rolt het vat in de verte loeit een veer naar de
valdeur zijn maat wacht in de bierkelder beneden ik snuif de kastelein
loert naar de hemel
de chauffeur bindt het vat vast kijkt naar het raam naar mij en knikt in
de goot pikt een duif een korrel op de bries van de rivier en laat het
zakken door de valdeur de lucht van afval de kelder in z'n maat fluit in
de verte loeit een veer ik knik weer Sankt Kunibert luidt de duif klappert
omhoog klokslag de chauffeur slentert terug naar het lof naar de
wagen het bier de kastelein zegt schiet op barst los de chauffeur
zegt de stofzuiger boven rustig an we krijgen allemaal een groet van
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de kapelaan en klimt op de wagen en heft vaten vet is de roet op de
vensterbank de laadklep kraakt het vat ploft niet op de zak de kastelein
springt weg op straat en rolt
ik kijk toe in de goot de duif de knal is weg
is fel ik ruik de chauffeur het vat de kastelein springt vloekend rolt
sproeiend springt vloekend z'n maat op straat roept uit de kelder in
de goot wat spoken jullie uit uit de goot de bries het bier de
chauffeur de kastelein vloeit rent
rent ik kijk in de verte uit naar het het naar
het vat vat vat loeit Sankt Kunibert luidt een veer klokslag vanaf
de rivier voor het lof en glimlach

7
kauwend rondslenterend venstersluitend slikkend kruimeltippend kommetjeswassend
kleinekaskontrolerend hoofdkrabbend koffieslurpend zelfonderzoekend happend
malend kauwend knersend sabbelend dichtend puistpulkend verslikkend ogenrollend
hoestend hoestend steedsnoghopend steedsnoghokkend rondlummelend
krentenkakkend zevend ziftend neuspulkend punteslijpen gulpknopend
plasjesmakend kruisjesmakend zuchtend geldtellend tandenpeuterend toewensend
nooitkrijgend erdoorkrijgend kauwend wriemelend snipperend slikkend
campagneplannend schlagerneuriënd dasstrikkend spiegelprijzend paardenzadelend
uitrustend nimmerrustend nooitroestend meemakend moedvattend miesmakend
neenzeggend

8
zit ik in de partieële schaduw hier in het verwaarloosde vertrek met grauwe muren
en uitgedragen meubels erin, ja, en het blijft dus bij pogingen vast te stellen de
voorbije ogenblikken van nu, ja, met het bedreigde uitzicht over de bouw en de
woonformaties op dit op dat op dit, ja, op dat heiligdom uit de gotische negentiende
eeuw ja, tussen de vol gestouwde dichtgepropte scheefgeschoven
klerenwasenrommelladen vol opgestapelde resterende gebundelde ingenaaide en
al zulks en ja, niet anders dan anders zoals bv giste-
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ren om dezelfde tijd in de oprechte ochtend, ja, en alleen dit witte papier heeft mijn
toekomst op haar veld nog onwetend als mijn hand weet niet meer waarheen, ja,
daarom zit ik stil en laat alles zijn voor wat het is en blijven bv ook de opengesneden
brieven van de eerste bestelling uitbloeden zonder deelname en antwoord, ja, en
verscheuren de algemene krant voor duits land in de flarden der gebeurtenissen
en het tussenregelse verzwijgen der marginaliën van de blinde ooggetuigen van de
zelfs niet waar te nemen en pauzeloze teruggang in het onderhandelen met het stof
en de schoen, ja vooral in het droeve heden en elders niet anders maar wel anders
in het helle morgen vooral nog niet is en duidelijk te zeggen ja, want scheuren gapen
zoals grenzen scheuren zoals hechtingen breken zoals resten branden, ja, maakt
dus niets uit onderdehand voor ogen op de huid tussen de tenen te bespeuren het
knagen en schuren bij gelegenheid ja en ik zeg ja met grommende mond in deze
vroegte, en de vernietigde brieven vermengd met de algemene flarden en resten
van redes van feesten tot bederf gehandhaafd geschonden tot lezen tot wat tot
genau ongehoord genau, ja, nu weg hier uit de schaduw bij Brombeer vol
muizenissen en spinnen erin en hoop erin op de dag met blikken naar de loodhelle
hemel

9
in deze momenten van onbepaalbare hoe zal ik zeggen, neen, ik spreek niet van
verlamming. Of alleen maar een ellendige Semifinale ook dat drukt het niet uit, het
zijn veeleer flarden en geen beelden, de hond van Werheit die blaft ook zo, meer
stemmen, kopstemmen, oorstemmen, oogstemmen, schoten, verder. Dit verandert
in mijn hoofd in een tikkende ketting. De zelfstandigheid der grote gebarsten lippen.
Het opwellen van de verre kleine voeten. De deken een vlakte, noem het Nevada.
Nevel Nachtland. Alleen weet ik niet waar en ik noem fiktief deze topografische
bepaling ze geldt niet. De zaak van de vrijheid kan ik niet aanpakken en is geen
zelfbedieningswinkel. Voelt U zich bv present of genau? Vier tussenruimten later,
en ik vergeet de komende zin, ik vermoed een tautologische, maar wat zou dat.
Bijvoorbeeld wie be-
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doelde ik en sprak ik van mijzelf? dat zijn nog altijd meerdere, straks telbare, veel
nakomelingen. Waarop het aankomt is de bepaling van diegene die aan de beurt
is. Klopt niet, geen opvolging en geen opmars, om de beurt, vooruit, jij jij, het woord
Kleenex maakt een geruis en wat ik mij daarbij denk. Een van mij neemt deel.
Een verschuiving. In de tijd van de heidebrem nog en de vlambloem weerom en
de vlier niet meer geen schlager een detail. De wind doet het zijne en iedere wolk
het hare geen gebruiksaanwijzing een toestand. Boven woont de duif beneden de
muis dat staat eindelijk vast dat geldt. Een uitzicht.
Nu een blik op de achtergrond. Zo was de Affaire met Blanche mijn eerste Story
van Jo Kirchner in de kelder aan het Ursula-kloster, dan zei hij Edith spoel het weg
voor mij ook passé. Hoe dan de affaire in 54 en 55 en 56 en 57 liep dit ten einde
dat is een thema apart zoals ook de affaire met de tram tegelijk met Hongarije de
verknoeide perioden en the Lettaus sinds lang in de States waarom zeg ik dat
eigenlijk dat of wat anders in het plotseling Da iedere dag vervalt in resten wat is
eigenlijk nu?

10
het was tijdens de algemene verwarring van geruis en het wisselen van stemmen
in mijn radiokop vol dagelijks vergane ervaring en Nu en Voorbij en Komt weer dit

11
eens kan men verhalen, eens, toen ik leefde voor mijzelf, toen niemand ik binnenliet
in het huis en ook vrienden, stonden met bloemen ze voor de deur, deze voor hen
niet opende, toen eindelijk de vrienden, moe van het eeuwig vergeefse komen, nooit
meer kwamen, eens, toen stil het was in het huis en avond aan avond in de erker
ik zat, achter dichte gordijnen veilig voor inkijk en aanroep, als over de straat ik
uitkeek, waar in het donker vervloeiden de honden, vrouwen en vlieren, in de hese
nevel, avond aan avond, eens, en een herfst verliep en een winter verging en een
lente vervloog, toen eens in de vroege zomer, als weer warm het was en veilig in
de erker
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achter het gordijn ik zat en leeg zag de straat, en toen, eens in de vroege avond,
een vriend, plotseling, bezorgd, met bloemen en wijn voor mijn deur stond en klopte,
toen toch nog ik opstond en opendeed, mompelde, neen, vriend, niemand in huis,
toen bloemen en wijn de vriend voor de deur legde en heenging, weg in de warme
avond in de vroege zomer, eens, toen door de open deur een groene geur als van
groene regen in huis kwam, de koude gestremde lucht bewoog en kleurde, eens,
eens toen ik opsprong in de erker en liep door de kamer, de gang en naar buiten,
naar buiten, de warme straat in het vroege groen van de zomer en de vriend na,
eens, toen ik holde en hijgde, neen, toch thuis, verkild en verwachtend, mijnheer,
op u en uw bezoek, op bloemen, op wijn, toen beiden, terug naar huis keerden, in
de vroege zomer en toen de straat warm was en groen, toen vriend en ik het huis
en de donkere kamers betraden en zochten, eens toen dik lag het stof op de
meubelen, de laden gesloten waren en kalk van de zoldering sneeuwde, toen vriend
en ik rondgingen en stommelden, zochten en riepen, waar dan, waar dan toch,
waar, toen vriend en ik zagen, dat niemand, neen, ooit dit huis bewoonde, eens,
kan men verhalen, het verhaal in de vroege zomer

12
de ochtend schiet broksgewijs op en is nevelblind en geen wegvliegen wil gelukken
in de verschuiving van zoeven en straks

13
nu: rollen vuilnisvaten beneden in de hal. rust op de tafel de berg van oude brieven.
telt de chauffeur de vaten op de wagen. roert geen hand zich in de keuken. gilt het
hout in de zaag. bromt de rutonette boven. roept de koster tot het dagelijks lof.
beweegt de rechterhand zich naar rechts. rammelt achter het pleister romeins
gebeente, klikt hiernaast een naald. verlaat de rust de ruïne en der Linde. knarst de
spin onder het kleed. zet de kastelein de handen in de heupen. gaat het door. sijpelt
in de goot het bier. hangt rustig het gordijn. komt om de hoek de zure bries van de
Rijn. verschuift het papier. gaan in de wijk de vlinders naar bed. breekt de punt.
fladderen latijnse nonnen naar het klooster vijftig meter. ruist boven een closet.
zetten twee blazers
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het instrument aan de mond. schreeuwt de biersjouwer uit de kelder. bijt de rat in
het hart. kraken boven matrassen. schudt de kastelein het hoofd. houdt het niet op.
ratelt de kolenwagen op de binnenplaats bij Werheit. slaat in mijn hoofd een stem
een andere neer. schudt de chauffeur het hoofd. sterft in de koelkast de pissebed,
heft de hond van Werheit de kop. vervloeien de letters. knikken duiven. klapt de
deur. slaat de kastelein met de vuist op de hand. houdt het langzaam op. wendt de
hond van Werheit de kop. wordt de rechterhand moe. verandert het licht. gebeurt
het niet: nu

14
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15
neen eruit! hoe dan, intussen omlaag de diepte in, naar de rots, moeder heeft iets
geroepen, dat is niet voorbij, de jaren in het dikste riet, of zand, gezonken en vergaan
of verrot en gedroogd, storten neer storten omlaag: de spitse kiezels; krijsen, grienen,
jammeren, jengelen, eruit! neen naar de diepte, de hele lange arm en alleen deze?
neen aan de haren niet, ach de wind trommelt maar door, smartelijk of vredig,
glimlachte ze nog, omlaag, geroepen, met stokken zorgvuldig het zand, de grond,
de bodem, naar sporen en vermoedens en ik verdenk nog steeds, nog klein nog
pas nog handen in de aarde op de kist geschept, gevraagd, geweend, gevraagd,
gezwegen, dat is niet voorbijgegaan en ten einde, dat heeft de kiel in de bodem,
diep, storten neer, weggebor-

Randstad 4-6

133
gen, verhangen en verplaatst en vernageld, graf, dat kan ik niet zien, erheen, dat
is het gordijn en de schildwachten staren herwaarts, moeder heeft iets geroepen
en ik moet naar beneden, naar de andere kant, erheen en in het zand in augustus,
zomer en oosten, spreek toch! neen grens, neen rust neen, alleen wind met de geur
van augurken en gekapt hout, waar, het was dus aan de kant in het dikste riet?
neen, diep op het zand, vredig, en zorgvuldig met stokken de grond af, en omhoog!
op de vlakte het strand, stom maar glimlachend? spreek toch! groen, glibberig, met
wier, neen, niet gezien, graf, later wanneer dan, intussen, dat is niet voorbij, argwaan
vermoedens ik heb niet gezien deze plek diep beneden aan de rots stoten en boren,
verder, intussen, ja verder en eruit

16
door de gang, gezakt en gezorgd en gepakt, als gingen we weer vluchten, dat ging
toen met de akkerwagen en Hülfe Onkel Wüllüs en heel vroeg in september, toen
nog geringe lokale verplaatsing de hoop op heil honoreerde, vluchten we nu eens
de Eifel in: precies in het doelwit; of naar de andere kant van de Elbe? of Stranda
of Ascona? naar het ierse groen? zu den anderen Leuten? naar Mosselland?: dan
kunnen we net zo goed blijven zitten op de koffers, om niet de zônegewijze
besmetting te overleven komnu, door de gang, daar ligt alleen maar huishoudelijke
kraam

17
vooruit hé: dat is me weer een mist vanmorgen, om te zingen afoggyday en ik voel
me best in het britse weer, maar die grauwe bries die van de römische Rijn komt,
de pater van ons land hier, en zo sta ik dan voor de deur en pomp m'n longen vol
en loop de dag in

18
een wagenbestuurder besloot, van de rijbaan af te buigen naar een aan zijn
rechterhand gelegen parkeerplaats. Even daarvoor verminderde hij de snelheid van
zijn voertuig, stelde zijn rijrichtingaanwijzer in werking en zwenkte dan, om de
voorziene afbuiging naar rechts minder scherp te moeten nemen,
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ongeveer een meter naar links op de rijbaan. Een hem volgende wagenbestuurder
werd door deze manoeuvre belemmerd en botste met het linker voorspatbord van
zijn voertuig op het rechterachterspatbord van het voor hem rijdende en onverwacht
naar links afgebogen voertuig

19
booiiing of hoe zegt men dat tegenwoordig in de toonloze schrik

wel

20
:een wagenbestuurder, let u op, die kort voor zulk een terreinoprit op de
rechterstraatzijde zijn rij richtingaanwijzer naar rechts in werking stelt, zo ging het
toch niet?, geeft daarmee niet alleen te kennen, dat hij de tot dan toe gevolgde
rijrichting verlaten wil, maar in de regel, in de regel!, ook, dat hij te dien einde zijn
snelheid matigen wil, niet?, juist. Welnu, hij creëert daarbij een verkeerssituatie,
waardoor een hem achteropkomende wagenbestuurder voor de keuze gesteld
wordt, dan wel ook zijnerzijds vaart te minderen, of, of het voor hem rijdende voertuig
in te halen. Wanneer deze echter gelijktijdig en onmiddellijk daarop, in plaats van
het aangekondigde afbuigen naar rechts ook onmiddellijk ten uitvoer te brengen
plotseling in de tegenovergestelde jazeker de tegenovergestelde richting uithaalt,
dan kan hij, dat zie je toch wel, de achteropkomende verkeersdeelnemer in
aanzienlijk gevaar brengen, eens? Deze kan weliswaar in een uitzonderingsgeval,
maar ook alleen in geval van uitzondering, bedacht zijn op het inhalen, bevobbeld,
laten we een geval bij de kop nemen, omdat het bij het voor hem uitrijdende voertuig
om een te allen tijde gevaarlijke pantserwagen gaat, of, bijvoorbeeld omdat de inrit
voor iedereen zichtbaar nauw is, ja, vaak echter, let wel, zal hij door zoiets verrast
worden. En! heeft hij op dit tijdstip nog geen aanstalte gemaakt om in te halen, dan
geraakt hij, op zijn minst, in twijfel erover, wat de voor oprijdende van plan is, genau,
en wordt daardoor in zijn besluiten, voor het geval hij daartoe nog in staat is,
gehinderd, op zijn minst. Mogelijk wordt hij zelfs genoopt tot het in werking stellen
van de reminstallatie, waar-
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door hij zichzelf en andere, achterop komende verkeersdeelnemers in gevaar brengt.
Precies. Is hij echter reeds met inhalen begonnen, dan ligt het isniet voor de hand,
dat het onverwachte afbuigen van de voorman ernstige gevolgen kan hebben. Het
linksafbuigen, weet u, voor het afbuigen naar rechts en wel in een terrein is daarom
alleen dan geoorloofd wanneer, nou, wie antwoordt?, wanneer jazeker men er geen
rekening mee hoeft te houden dat een achteropkomende verkeerspartner aanstalten
maakt te passeren, gesnopen?

21
als belaste en thans in de opheldering van rechtswege bij zulk een dagelijks
voorvallend ongeval betrokken getuige: in de spontane correspondentie met het
kompetente centrale bureau via de mondelinge weg van een spreekbuis en een
draad in het plichtmatig afwachten van het ambtelijke voertuig ten dienste van
algemene voorbijgangers bij dag en bij nacht: als het gegeven voorval exakt
reproducerende en de opnemende verbalisant dienende persoonlijkheid?

22
maar laat wie dan ook aangifte doen en nog zul je niets weten

23
want de door de bank genomen opvatting van het gebeurde in het naar de tijd
onbepaalbare genau genomen geval tot geval in de menig te met vertrokken mond
naar aanleiding van achteloos voortbewegen van de afwezige glimlach van hier tot
daar of plotseling tegemoetgereden opgewekt tot gemeenschapszin tot het gesloten
front vol vuisten op gebarste straat beroerd en dreigend ja te jellen mee te trappelen
in de beweging van allen uit opgehoopte voorbije nooit verloren van allen
ineengeslagen besloten tot het bittere einde en een groepje nog onwrikbaar

24
gieren in mijn herinnering de nachtjagers 's nachts over het huis in Thüringen, het
was als het inslaan hoorbaar en de vermoedelijke afstand was vermoedelijk midden
in mijn herinnering
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25
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26
er ging veel om in mijn hoofd. het rolde er in het rond. gemurmel van achterste
banken verdekt ontdekt verhoord voor het bord gezet en weg. het schuurde en
scheurde. neen. scheurde niet. neen. het bleef er liggen. waar. helemaal beneden
in het bezinksel onder het scheppen en graven bovenop erop geplaatst. erop gezet
erop het merk de label en weg. er kon veel in. het paste was passend gemaakt
aangepast eringepast en past. er viel veel af geslagen gecoupeerd verminkt af en
weg. het lag er in het rond. het stuiptrekte en glom in het graf. daar kwam het door
het slijk gekropen steen en been klagend. verheffend romp en stomp en weg. ja in
de put zat veel in het slijk in mijn hoofd, het bonsde tegen de muren. vergeefs. het
trommelde op hout. vergeefs. het tingelde in de Advent. vergeefs. knielde in het stro
bleef er liggen. vergeefs. brulde in het duister en de hel en brulde. vergeefs. bleef
plotseling staan verstomd. luisterde. waarom. vergeefs. daar begon het weer van
voorn af aan bonsde tegen de muren rammelde tegen het hout riep naar iets.
waarnaar. greep ergens naar. vergeefs. het ging eindelijk liggen. daar lag het er
was rust er was vrede. vergeefs. gaf geen teken gaf geen hoop. vergeefs. geen
hoop op hoop. vergeefs. geen hoop op hoop op teken. vergeefs. het was niet aan
een begin het was niet ten einde er was geen einde het zette zich voort. vergeefs.
van hier naar daar naar elders. altijd heen altijd maar altijd naar ergens nergensom.
het ging voort in de put. om niet anders niets in mijn hoofd. daar kroop het naar
voren en rolde in elkaar en knorde was gewond sliep niet in jankte niet antwoordde
niet op vragen vroeg niet. zweeg niet lalde liever niet kletste niet liever tikte
voortdurend en weg. daar gaf het blijk van weet van protokollen en preek ingeplant
ingekist en weg. waarheen. in het zand. verdwenen. in de sintels. gesmolten. in de
wind. vervlogen en weer jaaaah weer met bellen met ketenen met bekkens met
ratels met stokken met potten en pannen met scheppen erop een lading een hoop
een klomp en weg. daar lag het erin mijn kop.
wat deed het.
dat.
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hoe kwam het daartoe.
er kwam ertoe.
wanneer begon het.
dat begon zo.
waarom was het erin.
het was erin.
wat.
het.
wat nog meer.
het.
verder niets.
verder het.
wat deed het.
verder niets.
wanneer kwam het.
het kwam.
wanneer was dat.
het was.
wat.
het.
wanneer.
neen.
wat.
neen.
wat.
het.
neen.
erin.
waarom.
erin.
wanneer.
erin.
waar.
erin.
wie.
o.
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wie.
op.
wie.
houden.
wat.
a.
wat.
af.
wat.
zeggen.
wat.
op.
wat.
zeggen.
wat.
af.
wat.
houden.
houden.
op.
op.
af.
af.
zeggen.
zeggen.
ophouden.
wat.
ophouden zeggen.
wat.
wat erin.
wat.
afzeggen.
afzeggen.
afzeggen wat erin.
afzeggen wat.
afzeggen wat erin was ophouden.
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ophouden.
ophouden in mijn hoofd.
ophouden verhoren en daar begon het in de rust later.
ophouden afvragen en bleef het daarbij en wachtte af de rust later, de rust later
was het erin in het beneden in de put. het rolde rond en wilde het wat van wat. wat
van wat scheurde wat. scheurde af van wat het sijpelde. daar sijpelde het er vandoor.
de rest en weg en weer. stuk voor stuk gescheurd van stomp om stomp voor weer
voor rest voor weg en weer weg. er vandoor naar voren naar daar en beneden daar
daarachter daarnaast achter naast omhoog gegorgeld naar daar beneden gespuwd,
daar in het erin, er was daar veel in het erin. daar veel en weg verder niets. verder
veel van niets van elders van weg. veel verder van erin. weg erin. veel niets. niets
erin. veel weg. daar niets daar veel. verder weg. verder erin. er was verder erin.
daar veel daar van. daar niets.

27
daar in mijn herinnering is echter het ogenblik hijgend en vreemd niet van Nu als
schrille gebeurtenis in de algemene wat mij betreft politieke ochtend? wel, kijk toch
en luister: ja niets dan dit: ik beweeg mij door: in: naar: onder: onderweg, in de
gemiddeld iets hogere besmetting, eruit uit deze grauwgemuurde waarikwoon,
vaderstad, zoonstad: JUST! JA! ALLELUJALAAF!

28
:het zink van werksters op tegels schel op vieze vrijdag vroeg temidden van krijsend
klinisch witte reinheid in stinkende buurt van tikken en tippelen en grijs kringden
duiven om het gotische heiligdom in de touwkleurige hemel van de rijnlandse
depressie op de twaalfde dag in de miese meimaand in algerijnse krisis met
schietbevel en minister in grond en vrede gefikst konflikt verschoven latisch gelal
en degaulle wil landen in Wahn op de hei en hees als heidebrem zo geel in de
middagmist om zeventienuurdrieënvijftig zevenponder en groot vijfenvijftig met hoop
en niet zonder vrees in deze maakbaar gemaakte wereld
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29
kraait hij dus nu: de snoes en mijn dank. Het kaartje kennen jullie. Ja maar vertel
eens! wat? neen hoet verder moet weet ik niet. Blauwpennen verzekeren en zo.
Maar, wat maar, de doop heeft hij al gehad (hä es al jedoopt) vanwege het
beloftemoetenhouden (ja) en mag hij bokser worden of bisschop ja, met de vuisten
alsmaar kruisen en hoeken slaan zoals Beckers en Sugar? Moet hier eens opruiming
houden. De broekeman. De pukkel op z'n neus heeft hij van jou en van jou de vlek.
Hoe ik mij voel, hoe maak jij het, wat willen JULLIE dan: bemoeien en verder nog
iets? Brul en je hebt al gelijk. Dan nemen we ereen, neen dan gaan we naar Hannes,
weg, kom, ik weet niet hoe noch wat, we tellen niet mee en zullen dat ook nooit
doen. Of ik al in het Onraadhuis was o.k. ik zal er de bom deponeren goed zo moet
men de plichten niet beschouwen maar: maar weerbaar zijn en dienen en de hersens
laten weken wassen spoelen en bleken aan de Sieg- en Friedlijn? !Kommunist! Kom
nu, verder nog wat? misschien van het zwarte ChorDerUntertainer? ja ik heb schijt
aan unsere Stadt in gute Hände Hände goed al goed wanneer niets meer gaat toch
goed gehandeld hoog in jaren Halt! hoezo?

30
Een voetganger, hoewel hij er bij de gegeven plaatselijke verhoudingen van op de
hoogte had kunnen zijn, dat het gelijktijdige kleursignaal Rood/Geel nog niet het op
dat moment geldende wachtgebod opgeheven, maar alleen het naderende wisselen
op het kleursignaal groen aangegeven heeft, gedraagt zich niet met de vereiste
oplettendheid en beleid, wanneer hij de rijbaan betreedt en daarmede het gelijktijdige
kleursignaal Rood/Geel dezelfde betekenis toekent die alleen toch het kleursignaal
Groen toekomt, dat eerst pas hem zal toestaan, in de geboden snelheid de eerst
dan overschrijdbare rijbaan over te steken en zo voor het op handen zijnde wisselen
van het kleursignaal groen op het gelijktijdige kleursignaal Groen/Geel, dat uitsluitend
de naderende wisseling op het kleursignaal rood aankondigt, de vereiste
verkeersmatige maatregelen te treffen.
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31
J----------o!

32
ja voorbij ik keek naar het wuiven voorbij geen eens zoals in de jonge heide maar

33
verder op het vlakke, iets oplopende plein, zodat ik tegen een soort helling opmoet,
ook gebruikt voor het parkeren, rijdt JO'S VW daar weer rond?/verder dus, waar de
barak eens was, weet je, waar we eens worstjes und: sagten kein einzig Wort, en
ik houd m'n mond erover, dat is de buurt achter de stationsbochel, van ierse Hein,
geen kwaad woord erover, weet je/in miesel en mist links achter de bogen van de
brug en daar stampt nog altijddaar oud burgerlijk duits meesterlijk op de plaats
beroet het Hohenzollernros naar het Westen, de groen omnevelden laatsten der
soort laten we die maar laten gaan/beneden de Rijn riekt groen onze vader, eeuwig
bezopen, boert de hele nacht, voert varkens af en aan, weet alles, stroomt altijd
door mijn duistere kop, doezelt 's morgens, gaat er 's middags bij leggen blank is
de zon er een keer, promeneert wat in de namiddag, steunt in de schemering
wanneer de vette mieten omhooglonken uit de kombuizen hiiiii, en witte buiken
zwemmen van vissen en de rustige afval dobbert in de olie onderlangs
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Yves van Domber
Commentaar op Velden
Dit zijn de eerste 33 velden van het boek Velden dat Jürgen Becker (30) binnenkort
*
zal publiceren. Het boek is dan niet ‘af’, het heeft geen intrigue, is geen weefsel,
geen eenheid, begint niet met een hoofdletter en eindigt niet met een punt. De draad
is de schrijver, de stad Keulen, waarin hij rondloopt, zijn wereld, zijn reflecties.
‘Misschien schrijf ik m'n leven niet anders dan zo.’ Heimatdichter, zei iemand, maar
het mag ook ergens anders zijn, hij heeft het over zichzelf en zijn wereld, Duitsland,
het nazisme, de Behörde, meer dichtbij en zichtbaarder Sankt Kunibert, de gotische
Dom, de vuilnisman, Werheit de kolenhandelaar, de auteurs die er leven, Kirchner,
Lettau, Böll (die regelmatig vluchten, zu den anderen Leuten, zegt Enzensberger,
die in Noorwegen zit, zich willen ontduitsen; (irischer Hein) Böll, altijd maar naar
Ierland, schrijft boeken over figuren, anderen, Becker blijft in Keulen en schrijft over
zichzelf), het verkeer en de verkeerslichten, opstootjes, de Rijn.
De werkelijkheid van Becker is het dagelijks gebeuren, het verleden, z'n
verbeelding en hij tracht met de taal zo veel mogelijk zijn bewust-zijn van die
werkelijkheid te naderen. Een veld is een tijdelijk evenwicht in de
bewustzijnsbeweging, waarbinnen natuurlijk geen moment stilstand is, maar een in
zekere mate georiënteerde beweging - vaak verstoord door hybrische elementen
-, een toongebied. Er zijn meer (Duitse) schrijvers die feldenartig schrijven, maar
zij laten figuren optreden, tonen, of het geheel heeft één toon die langzaam verschuift
of een aantal tonen die wisselen; Becker spreekt over zichzelf, daarom is het flitsend,
veranderlijk, kan niet allegorisch worden. Een veld kan bv. verlopen in een blanco
niets (25), er ontstaat daar een interne beweging, binnen de schrijver, een proces,
een onderzoek, verhoor, het kan bv. onderbroken worden door een voorbijschietend
extern iets, een bekend gezicht (31). Veld 10 geeft een heel duidelijk beeld van de
interne beweging, van de voortdurende relatie tussen wat komt, is en was, het
gegorgel van de wisselende radiostations, het gordijn van geruis, de vele stemmen,
ikken; één stem komt nu helder en scherp door: veld 11, ‘einst’, een

*

‘Felder’ 1 t/m 33 van Jürgen Becker, deel uitmakende van de verzamelbundel Vorzeichen,
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a/M, Duitsland.
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ballade, het moment bepaalt de literaire vorm, de woordkeus, geen proza óf poëzie,
epiek óf lyriek. Door de vele vormen en ritmen winnen de velden zeer wanneer men
ze hoort voorlezen, het gevoel voor ritme is zeer sterk bij Becker. Hij gebruikt het
in veld 23 om uit een oploopje, met behulp van flarden van zinnen een dreigend
volksfront te doen ontstaan.
De Behördesprache, de Duitse ambtenarentaal, Verwaltungstaal, met zijn genau
en germaniseringen (Becker is nooit genau en wil de taal vrij) neemt een opvallend
grote plaats in in zijn velden, het zal wel in hem zitten, het Duitse verleden speurt
hij voor hem dáár aanwezig, nergens anders, geen gesamtdeutsche Fragen, geen
minco's, geen semitophilisme, voor hem alleen de taal en de geest die er in steekt,
daar schijnt voor hem een persoonlijke afrekening te liggen, hij kan zich niet alleen
ergeren aan Schutzenpanzerwagen maar ook aan het simpele remnant van het
Germanentum als Kraftfahrer; het oploopje na het onbenullige verkeersongeval (23)
verplaatst hem naar de oorlog (24), hij vindt alles bij zichzelf. Hij is een Duitse
schrijver, van Böll zou ik haast spreken van een schrijvende Duitser, Becker schrijft
naar zich toe, Böll van zich af (?).
Het bewustzijn is vol van onbegrijpelijke flarden, men vindt ze dus in de velden:
‘veel brieven vlogen over de stad vannacht’, ze behoeven in de tekst dan ook geen
verklaring. Plotseling dreunt een slogan, zo maar, de fabrikant zit ons in de ziel op
een gereserveerde plaats, een woord wekt herinnering aan een ander verband
waarin het voorkwam, een woord kan men niet geisoleerd gebruiken, alles wat er
ooit mee verbonden was kan wakker worden en zich aanmelden. Men zou het woord
ter plaatse moeten uitvinden; dit kan niet, we houden dus de logge taalsteen tegen
de draaischijf van de werkelijkheid, de spetters vliegen er af, geen genau.
Geen uitwisselen van woorden als fiches die eens waarde hadden en niet meer
getoetst, geijkt worden aan de werkelijkheid. ‘Met woorden wordt de Berlijnse muur
elke dag weer opgebouwd’.
Een foto van de schrijver. Köln-Zelbruck. Nein, Delbruck mit D von Dummkopf.
A man from Holland, opzichtig, herkenbaar, inspecteert de drie wachtenden, niemand
kan het zijn, ook de vierde niet die verderop tegen een paal hangt; hij is het, met
ontevreden gezicht, deutscher Bursche, geen Rijnland, Thüringen, Muffes, brombeer,
van 10-13 jaar Hajot, commandeert 50 knaapjes, blond, blauw, ik heb een korporaal
Kat gekend..., ergens in velden zal men het terugvinden, maar de rest komt uit het
onzichtbare.
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Mr. F.E. Frenkel
Spiegel der deugd
‘Ich bin zwar nur ein Droschken gaul,
Doch philosophisch regsam
Kaum hängt der Freszsack mir ums Maul
So werd'ich überlegsam.’ MORGENSTERN

Over vergelijken, de geest der eeuw, en de natuur
De vraag naar de vergelijkbaarheid van de Romantiek met onze eigen tijd roept bij
mij een stroom van helaas voornamelijk tegenstrijdige associaties op. Soms brengen
zij een schok van herkenning teweeg, maar anderzijds suggereren zij ook een
conclusie van volstrekte onverenigbaarheid. Al spoedig dringt zich daarom de vraag
naar de rechtvaardiging van deze vergelijking bij mij op.
Wat is precies de Romantiek? Wanneer moeten wij haar als tijdperk dateren? Is
zij in haar hoofdtrekken rationalistisch, een typisch product van de Verlichting, of
1.
juist een reactie daartegen van het ‘gevoel’? Wat moeten wij een tot Europa
beperkte negentiende eeuwse wereld - met hoogstens slechts invloed van de ‘bon
2.
sauvage’ als studieobject op het Europese denken - vergelijken met de huidige?
Wie qualificeren wij met ‘Romantiek’? De gezeten burger Stastok, die op het passeren
van de diligence zijn bittertje drinkt en over de wereldpolitiek even geïnformeerd is
als ingezonden-brieven-schrijvers van thans? De veelgeprezen Dr. Deluw, die als
voornaamste zorgen zijn Leidseplein-Mientje of nozemzoon Willem had? De
‘status-seeker’ Kegge, voor wien de staartvinnen en chroombanden van de auto's
uitgevonden zijn? Kan ik mij wel wagen aan een vergelijking van cultuurpatronen?
Met wetenschappelijke pretentie kan ik deze vragen niet beantwoorden; ik durf
zelfs niet de meest vage definities te gebruiken om een uitgangspunt te vinden. Op
zijn best zou men mogen zeggen dat het uitschrijven van een prijsvraag als deze
herinnert aan de wetenschappelijke hoogmoed en cultuurverering van de negentiende
eeuw, en dat het ontbreken van de gouden erepenningen op afgenomen welstand
van de intellectuele klasse duidt. In sommige kringen heersen andere ideeën dan
intertijd; in andere kringen
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(weer) dezelfde, en in weer andere kringen hebben nog nooit andere gedachten
geheerst dan toen al door de eeuwen trouw sacrosanct waren. Wat toen conservatief
heette heet thans liberaal, het toenmalige liberalisme had zowat dezelfde connotatie
als derde-weggerij (of krypto) van nu, en dergelijke semantische grapjes zijn
3.
voetangels en klemmen op het toch reeds zo netelige vergelijkingsveld.
Zal ik mij bij Da Costa aansluiten en bezwaren tegen de geest der eeuw kenbaar
maken, of is dat nu juist weer niet romantisch? Bij de goede burger is immers het
verzet tegen ‘slechte en de geest en het hart bedervende geschriften’ een
verschijnsel van alle tijden. ‘Geestverschijningen, tooverijen en
rooversgeschiedenissen; idealistische verdichtselen, welke de verbeeldingskracht
verhitten... romantische voorstellingen en wellustige tooneelen, wier bekoorlijkheid
door dartele beelden nog verhoogd wordt’ - ik citeer hier niet uit het anti-comic
stripboek Seduction of the Innocent van F. Wertham, maar uit C.F.T. Voigts de
gevaren der Jeugd (van 1828), dat zich keert tegen het ‘vergiftige lokaas dat in
vreesselijke menigte voor de jeugdige onschuld bereid is’. ‘Ja, hoe menigeen heeft
zich door de lotgevallen zijner romanhelden tot de buitensporigste dwaasheden
laten wegslepen! Bij hoe menig jongeling zijn, door dartele romans, onreine driften
4.
opgewekt!’ Ook de meisjes, die Metabletica nog niet konden lezen, moeten worden
gewaarschuwd ‘voor de liefde, als voor eene hoogstgevaarlijke drift, gevaarlijk voor
Uwe deugd en onschuld, voor Uwe rust en eer’ en vooral ‘vroege liefde is een zeker
kenteken van sterk toegenomene zinnelijkheid’. Goed - wij zien het aan Henriëtte
Kegge en de kleine Deluws en Woutertje Pieterse - Meester, wat moet je met zo'n
kind beginnen - er is een jeugdprobleem, belangrijk in de hand gewerkt door slechte
5.
lectuur en bijbehorende illustratie, ‘zinnelijke verbeelding’.
Op dezelfde voet waren per saldo Michiel de Ruyter en Witte de With ook Pro
Juventute kinderen, was Augustinus een nozem, en wilden Adolf Hitler en Winston
Churchill op school ook niet deugen. Dat Mientje Deluw met de Franse gezant
trouwde en Woutertje Pieterse minister van O.K. en W. werd - handelsgeest had-ie
nou eenmaal niet - weten wij alleen maar niet, omdat zij nooit bestaan hebben en
hun toekomst aan het einde der jeugd ophield. Als wij jeugdgeschiedenissen gaan
oprakelen lopen wij trouwens kans in het vuur van het kleine koude front terecht te
komen en ik wilde, alvorens dekking te zoeken, nog even op de - immers zo
romantische - barricaden van de revolutie blijven rondkijken.
Ik zoek iets, waar men het aan beide zijden van de barricaden over eens was,
zoals in de verheugende eenheid van onze huidige wereld een ieder het erover
eens is dat hij Vrede, Vrijheid en Gerechtigheid dient. In de toenmalige verscheurde
wereld van haast louter koningen - zelfs wij waren geen republiek meer - was men,
over die Vrijheid vooral, minder eensgezind. Het atheïstische ‘vrijheid, gelijkheid en
broederschap’ werkte in alle landen van Europa als splijtzwam. Burgerrecht had
6.
deze verderflijke leus slechts gekregen in één land, een ontvoogd koloniaal gebied;
het had ons tijdig moeten waarschuwen hoe gevaarlijk het voortijdig loslaten van
koloniën is. Er waren zelfs al liberale subversisten, die de slavernij wilden afschaffen,
alsof niet de Natuur zelve het zo ingericht had dat het in diepst beklagenswaardige
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omstandigheden levende zwarte volk niet tot zelfbestuur was toegerust en alleen
onder het zegenrijk bewind van de blanken tot enig nut en dragelijke
levensomstandigheden te brengen was. Deze normloos verdwaasde en ontwortelde
liberalen, met hun tegen de Natuur zelve gerichte eis van gelijkheid, ontkenden de
white man's burden: een honderd gram lichaamsbeharing, die de lagere, zogenaamd
7.
aapachtiger rassen plegen te missen.
Goed, op Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap scheidden zich de geesten, maar
aan beide zijden beroept men zich op de Natuur. Dáár is men het dus over eens.
Net als nu: het is even duidelijk dat iets, dat ‘van nature zo is’, dús tot in der
eeuwigheid zo blijven zal, en door de mens niet veranderd kan worden, als dat
daarin even zo vrolijk de normatieve eis opgesloten wordt geacht om alle menselijke
kunstmatigheden uit de weg te ruimen om vooral de natuur in haar loop niet te
belemmeren en waar nodig het door de mens verstoorde natuurlijk evenwicht en
natuurlijke verhoudingen te herstellen.
Neen, over natuur behoeven wij ons geen zorgen te maken, al wat de natuur u
schenkt is volmaakt. Er is op zijn hoogst wat twijfel over het boosheidsgehalte van
de menselijke natuur. Daarmee komen wij dan terecht bij een toentertijd algemeen,
zelfs door de zwartste Calvinisten huns ondanks omhelsd begrip, dat in de
tegenwoordige tijd, althans taalkundig, in discrediet geraakt schijnt: de deugd.

De deugd, kenmerk van de romantiek?
De beste, immers voorlopig laatste, lach is dan misschien toch voor de
Reformatorischen, en wel omdat het woord deugd, dat het zoveel eeuwen met
wisselende lading heeft kunnen uitzingen, ten slotte zo boordevol menselijke
goedheid werd gestopt, dat het aan de parallelle feitelijke geschiedenis van het
menselijk handelen bezweek. Geloof in de goedheid van de mens is nu alleen nog
maar goed voor een tekst op grafmonument of gedenkteken, van evenveel betekenis
als het feit dat er nog nooit iemand, wanneer en waar ter wereld dan ook, vergeefs
gesneuveld is. Dit laatste overigens in merkwaardige tegenstelling tot het
niet-doodgaan; aan de zin van het leven schijnt altijd rechtmatig getwijfeld te mogen
worden. Onverbeterlijke etiketjesplakkers als wij zijn zitten wij al klaar met de labeltjes
optimisme en pessimisme, maar aan deze indeling ontsnappen alweer de
kerkhoftranen van een jongen Werther en de risjes zelfmoorden van jongens, die
met en door hem een immens genoegen aan hun leed beleefden. Want - ik citeer
een willekeurig boek uit de negentiende eeuwse dertiger jaren (over een nachtelijke
fluitspeler): ‘“Voorzeker moet die jonge man”, zo dacht ik, “een ongelukkige zijn,
wien de rampspoed het hart verscheurde: de toonen eener fluit, en wel in den spaden
avond en des middernachts gehoord, stemmen de ziel tot stille gewaarwordingen,
en kondigen de droefgeestigheid eens deugdzamen lijders aan. Hoe onuitsprekelijk
gelukkig gevoelde ik mij dikwijls; mijne ziel was dan als van de aarde los, wanneer
8.
zijn smeltend adagio mij tranen van diepen weemoed uit de oogen lokte”’.
Natuurlijk, de Sade is dood, leve Von Sacher Masoch, en als die dwepende
adepten van de zelfmoord een paar decennia hadden gewacht, zouden zij poète
maudit geweest zijn en waren zij vanzelf wel jong doodgegaan. Want
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het meest verfijnde masochisme is natuurlijk niet gelukkig te zijn in het ongeluk,
maar er ongelukkig in te zijn. Een paradoxaal grapje? Wacht maar tot we met de
deugd zelf beginnen, die wij al haast weer aan het vergeten waren. De Deugd, die
als virtus, vertu in een lange eerzame geschiedenis talloze malen van betekenis en
inhoud veranderd was, had zich van de eerste aanvallen van het mechanistisch
wereldbeeld in de Aufklärung schitterend hersteld en was door de ‘philosophes’ de Panglossen van het einde van de achttiende eeuw - zo goed gepopulariseerd,
dat Wandruszka, bij wiens Der Geist der Französischen Sprache ik nu even
leentjebuur speel voor de Romantische periode van de ‘Katzenjammer der Tugend’
spreekt. Wel - de jammer hebben wij zojuist, in de nacht nog wel, geconstateerd;
de Zeitgeist druipt ervan, welk boek men ook opneemt; zelfs de Reveil-mannen zijn
met alle sombere predestinatoire zondigheid niet van de deugd af te brengen - ‘wij
drijven’ met een variant op Hildebrand, ‘in de deugd, maar niemand kan zeggen
wat voor vocht het eigenlijk is’.

Kan men de deugd nastreven?
De deugden, zoveel is zeker, in een schoon pantheon door alle ethische philosophen
van heidensen en christelijken huize neergezet, vertonen zich aan Hercules op de
tweesprong. Welke weg zal hij kiezen: de smalle met de lieve doch streng aangeklede
dames, of de brede met de dames wier verlokkingen meer onder de halskraag
gelegen zijn? Goed - dat is maar symboliek; in onze Aufklärungstijd geloofde
tenminste niemand meer in het daadwerkelijk bestaan dezer dames; de zaak zelf
veranderde daardoor niet van karakter. Men gelooft - nou ja ‘men’, onze ‘philosophes’
- ook niet meer in een hiernamaals, waarin men zijn deugden beloond ziet, maar in
de plaats daarvan heeft men dan nu het zoveel ‘tastbaarder’ nageslacht, komende
tijden, de geschiedenis die oordelen zal tot en met het science-fictionachtige
Krabbentribunaal van de gesequestreerde Von Kruppendorff, of hoe die
9.
Altona-mijnheer ook maar weer precies heet.
‘O nageslacht, zoete en tedere hoop der mensheid - - voor Uw zaak trotseren wij
alle slagen der tyrannie, Uw geluk is de beloning van onze moeizame strijd - - mogen
de martelaars der Vrijheid in Uw herinnering de plaats innemen, welke thans door
de helden van de uitbuiters en imperialisten - - o neen, bedriegers en aristocratie
worden ingenomen’. Dit is nl. niet Chroestsjow maar Robespierre in de
Jacobijnenclub. ‘Haast U, nageslacht, dat het uur van Gelijkheid, Gerechtigheid en
10.
Geluk (de drie G's in plaats van de four freedoms) spoedig moge slaan’ - ja, Here
Jezus, kom haastelijk. Want de oude profetie over de komst van ‘het Beest’,
gebaseerd op de Openbaringen en 2 Thess. 2, 4, 9 blijkt, zoals W.F. Hermans zou
zeggen, ‘dubbel-gecodeerd’ te zijn geweest en het omgekeerde is waar. ‘Het
Christendom triomfeert in Europa, “ostendens se, tamquam sit Antichristus”,’ (zich
voordoend als ware het de Antichrist), dit laatste is van Ter Braak (bien étonnés de
11.
se retrouver ensemble).
Goed - hoe dan ook: de kracht, de motivationvalue van de Deugd is duidelijk hoe verdien ik mijn schatten in de Hemel dan wel bij het Nageslacht, kortom: hoe
sta ik er goed op bij het Laatste (!) Oordeel. - Als dan inder-
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daad ‘de geschiedenis’ zal oordelen is het misschien ook het veiligst bij de reeds
bekende geschiedenis te rade te gaan om inzicht in de genese van het historisch
oordeel te verwerven. De geschiedenisbeoefening bloeit dan ook als nooit tevoren,
bij welke inspanning tot lering en vermaak de tempel van Clio soms bedenkelijk veel
op een kermistent gaat lijken. Bij al deze bevingering van haar anatomie, om van
de verkrachtingsgevallen maar niet te spreken, blijkt dat je niet diep genoeg kunt
gaan. Van perioden die te dichtbij liggen ben je zo zeker nog niet, vandaag voor het
executiepeloton, morgen een standbeeld, overmorgen weer omvergehaald (zo
verging het althans de moordenaar van Oostenrijks bondskanselier Dollfuss in de
periode van 1934-1938-1945); de Romeinen schijnen zekerder kans van slagen te
geven. Zo op het oog schijnt het nemen van een Heiligverklaring als model eveneens
een goede kans te geven, maar dat ook dat niet zo eenvoudig is ondervond reeds
Soeur Jeanne des Anges, de moederoverste die in het klooster van Loudun in 1635
zo'n keet schopte, dat er nu nog films over gemaakt worden, en dus voorlopig voor
het nageslacht wel is blijven leven, maar haar verhoopte heiligheid niet verkreeg.
Modern gezegd - waar onze opvoeding ons in het eenvoudige poogt bij te brengen
wat wij te doen en te laten hebben, pogen wij op basis van het aldus bij ons
gekweekte referentiekader fervent in het zoveel gecompliceerder leven vaste punten
te vinden, waarmede wij onze deugd bij de tijdgenoten en tegelijkertijd onze zaligheid
en/of onsterfelijkheid bij het nageslacht kunnen garanderen. Geef ons zekerheid,
geef ons Deugd. Maar wát is nu precies Deugd? Er zijn akelig veel
tegenstrijdigheden. Hoe verdragen zich nu Liefde en Gerechtigheid, Dapperheid en
Lankmoedigheid, Lijdzaamheid en Strijdbaarheid voor den Heer of Zijn aardse
overheid, voor wie wij het niet-vergeefse Zwaard moeten dragen?
Er is een prealabele vraag: is intentionele Deugd wel een Deugd? Als ik de Deugd
beoefen vanwege het gewin van een wit voetje, is dat dan wel Deugd? Waar blijft
de Onzelfzuchtigheid? Kan Deugd niet pas dan bestaan, als men er het minst op
uit is haar na te streven?
Een grapje, dat ik vanwege de couleur temporelle nu maar even in de Krimoorlog
plaats: Een ondergeschikte van de regenjassenuitvinder Lord Raglan heeft zich
zojuist gevoegd bij de B(ritish) E(xpeditionary) F(orces), gelegerd voor Sebastopol
in een van de vele verdedigingsoorlogen van het Westen op Russisch gebied,
teneinde de Christelijke zaak van de Sultan te steunen. Deze kersverse kolonel
beklimt met een al ervaren Franse officier de heuvels, waar verdediger Todtleben
zijn naam eer aandoet, door ‘Lebendige in Toten umzuwandeln’, om met
Morgensterns Palmström te spreken. De Engelsman heeft nergens last van, de
Fransman blijft op zijn post naast hem, maar beeft als het befaamde juffershondje.
De Engelsman neemt rustig de situatie op, schietschijf of niet, maar zegt als hij klaar
is iets laatdunkends over de Franse Courage, die hem niet zo meevalt. Waarop de
Fransman repliceert: ‘Als U zo bang was als ik, was U al lang weggelopen.’ Vandaar
misschien dat, althans in Engeland, lafheid in de oorlog nog altijd een strafbaar feit
is - U begrijpt dat dat door juristen bij onderzoek zorgvuldig bekeken wordt op
ontoerekeningsvatbaarheid door shell-shock of andere psychische stoornissen,
maar dat mag je niet te gauw aannemen, anders zou je
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jandorie al die kerels wel kunnen vrijspreken, dan zouden er helemaal geen echte
12.
laffe kerels meer bestaan. Maar ziet - we dachten zojuist, dat deugd (dus ook
dapperheid) eigenlijk alleen maar kon bestaan, als je er in de verste verte niet op
uit was om deugdzaam te zijn. Op dat punt zou onze Engelsman, gezien zijn
opmerking tegen de Fransman, al zwak staan, maar wij komen aan deze kwestie
niet eens toe. Hij is al in een eerder beoordelings-stadium afgevallen. Hij kon namelijk
niet dapper zijn, omdat hij het gevaar niet werkelijk zag. Dat deed onze Fransman
wel, die was dus pas echt dapper, omdat hij het ‘bewust’ was. Met zo'n nieuw woord
maak ik het natuurlijk weer moeilijker, maar het betekent toch, dat hij dapper was
met de bedoeling om dapper te zijn. Maar wederom komen wij aan het probleem
van de intentionele deugd nog niet eens toe, want daar komt nu onze Skeptische
Generation, althans ik, en beweer: het bewijst alleen maar dat de Fransman nog
banger was om zijn gezicht te verliezen dan voor de kogels, want anders was hij
weggelopen. Dat is natuurlijk vervelend; motivation-research en Deugd verdragen
elkaar niet, dat kan iedere generaal, exploitant van de kermistent der Geschiedenis
bij uitstek, je zo vertellen. Waar moet dat heen, U ondergraaft onze moraal, mijnheer,
met dergelijke ondermijnende praat, als onze jeugd niet meer beseft wat Eer en
Treue en Moed en Gerechtigheid en de waarde van de Vlag (tot een half uur na
zonsondergang) is, Waarden die ieder Weldenkend mens beseft en voelt. Jawel,
Weldenkend, dat ben je of je bent het niet, en als je het niet bent, dan kun je het
niet (meer) worden ook, zoals reeds Bomans' mijnheer Van Vliesvleugel opmerkte,
overigens in het goede gezelschap van Immanuel Kant. Die was desalniettemin
profeet van de wilsvrijheid, maar laten wij dat gevaarlijke woord nu maar weer gauw
vergeten, daar raakt men het immers toch nooit over eens? (‘Dat is altijd zo geweest,
en zal ook altijd zo blijven,’ foei, wat een deterministische, nee, predestinatoire
gedachte van deze wilsapostelen).
‘De duisternis zal het nooit begrijpen,’ zegt Lou, ‘want de duisternis heeft geen
kennis van het licht. Hierin zullen de kinderen Gods zichzelve kennen: Indien zij
begrijpen dat zij het Weten zijn en het niet kunnen zijn, maar weten dat zij het zijn.
Satan heeft zichzelve gesteld als de Denker. De Denker op twee benen. Hierin is
de Godvruchtige opwekking geschied dat het Weten wordt bekrachtigd om zich
tegen het denken te stellen. Op een andere manier is het niet mogelijk... Die het
13.
beleven, die zullen het Zijn.’ Minder gek dan het lijkt, of wij zijn gekker dan wij
lijken. Mais revenons à nos généraux.
Als deugd niet op zijn motiveringen mag worden onderzocht, dan is het dus iets
dat alleen kan blijken uit een door zijn (gewenst) gevolg gequalificeerde handeling.
Zo is de psychopaath met een lintje een held en werd omgekeerd de légionnaire,
die wegens het opvolgen van het bevel om Ouradour plat te branden in 1943 of
1944 door een Franse krijgsraad ter dood veroordeeld was, in Algiers wederom ter
dood veroordeeld omdat hij een soortgelijk bevel niet opvolgde. Zo is de
deugdzaamheid van Piet Hein en zijn Hoogmogende opdrachtgevers verzekerd in
het feit van de Zilvervloot, want in vroeger tijden deelde ook de metaphysica lintjes
uit. De ‘rijke buit’ bewees zonder meer dat Gods zegen op de onderneming rustte.
Trouwens - en men denke nog maar eens terug aan de eerder geciteerde opmerking
van Ter Braak - ook heden ten dage is de metaphysica bij de lintjesuitdeling nog
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14.

actief ingeschakeld. Duitsland kon de oorlog niet verliezen, aldus Goebbels en
Hitler, omdat anders de Geschiedenis haar Zin verloren zou hebben. Eerlijk duurt
toch ook nog altijd het langst? Het gaat hem slecht, - daar zal wel iets achter zitten,
maar deze gedachte verdoezelen wij tegenwoordig door het ongeluk langs
sociaal-psychologische weg te verklaren. Maar zelfs dan blijkt er toch altijd wel een
schuldvraag-addertje onder het rationalisatie-gras te zitten, al bijt het alleen maar
als je erop trapt. Als wij dan echter tot de conclusie komen, dat Deugd een door het
resultaat geheiligde intentie is, dan is er een gevaarlijke koppel-verkoop ontstaan,
want wij zullen toch niet van Deugd mogen spreken als het belonend resultaat zelf
deel van die intentie uitmaakte. Daar zijn wij dan waarachtig toch weer op de
‘in-tentie’, de motiveringen teruggeworpen, want het mag dan wel ‘ontluisterend’
zijn om deugdzame daden op hun motiveringen te gaan ontleden, het maakte toch
wis-en-drie verschil of het de betrokkene te doen was om de beloning of om het
deugdzaam-zijn zelf. Dat waren wij weer even kwijt door onze generaals, die best
een dagorder willen schrijven voor een knaap die tien tanks kapot schoot, ook al
staat het vast, dat dat alleen maar was omdat hij zo graag reglementair een kleurtje
op zijn ‘Feldgrau’ wilde aanbrengen. Net zo goed als rechters best straf willen
uitdelen, ook als de psychiater beweert dat het hele misdrijf alleen begaan werd om
nu juist die straf op te lopen. (Voor het eerste geval wint men een dergelijk advies
niet in, en in het laatste volgt men het niet op, dus dat maakt niet veel uit.)
Als goede ethici kunnen wij ons daar echter niet zo gemakkelijk van af maken.
Met het laatste geval hebben wij wel vrede; het kwaad wordt niet minder kwaad
omdat het om de straf te doen was, maar het goed verliest zijn glans, als het om de
beloning te doen was. Dat wij met positieve vergelding - de beloning - zoveel
voorzichtiger omspringen dan met negatieve is gesymboliseerd in het feit, dat de
weegschaal van de Justitia-afbeeldingen zo vaak scheef hangt, hoewel dat ook kan
samenhangen met het Augustiniaanse beginsel, dat de mens alleen maar tot kwaad
geneigd is. De Groninger atheïstische moralist Leo Polak zat ook wel een beetje
omhoog met dit verschijnsel, dat hij echter tenslotte met een fraaie kunstgreep ook
zonder zondeval in zijn systeem wist te plaatsen. Het feit dat wij het zoveel minder
geboden achten de deugd te belonen dan het kwaad te bestraffen is het behoud
van de ware deugd: er is een onzekerheidsmarge die het beoefenen van deugd om
beloning onaantrekkelijk maakt; beoefende men de deugd omwille van de deugd
zelf, dan zal men uit pure deugdzaamheid alleen maar verheugd zijn om het uitblijven
15.
van een beloning, en ware het anders dan is dat uitblijven een gerechte straf.
Bestaat er dan tóch Deugd, ontdaan van iedere pragmatische bijlading, en bestand
tegen onderzoek naar motieven? Helaas; onze pogingen om haar te verwerven zijn
a priori tot zinloosheid gedoemd. Want wat vinden wij nu van de man die de deugd
alleen maar om der wille van de deugd nastreeft? Over nederigheid zullen wij het
nu maar niet meer hebben. Wij hadden reeds geconstateerd dat het hele
deugden-systeem aan ernstige innerlijke tegenstrijdigheid lijdt. Het
verbazingwekkende woord ideologie, dat suggereert dat er totaal verschillende en
op zichzelf wél consistente systemen bestaan, maskeert dan ook alleen maar, dat
men het in feite slechts een enkele keer
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16.

over de voorrang niet geheel eens is.
Ons van alle pragmatisme gezuiverd deugdbegrip heeft ons echter óók geleerd,
dat doel en motief moeten samenvallen. Het nastreven van deugden die men niet
bezit - en let wel: wederom om geen enkele andere reden dan om de Deugd zelf is geweldig hypocriet, in de letterlijke zin van het woord: schijn-heilig. Men doet
alsof. Zodat wij alweer terug zijn bij de wijze mijnheer Van Vliesvleugel: je bent het
of je bent het niet, en als je het niet bent, kun je het niet worden ook. Of, met Kant
(op gezag van Rasker): als men éénmaal aan ‘natuurlijke aandriften’ voorrang heeft
gegeven boven de geboden van de zedewet, is het moeilijk in te zien hoe men in
17.
deze verdorvener staat plotseling wel alsnog de zedewet voorrang zou geven. Of
- met Palmströms Tagnachtlampe: als men de lamp heeft uitgevonden die zelfs de
klaarst lichte dag in duisternis omzet, zal men vergeefs in het aldus verduisterde
vertrek aan de lichtknopjes draaien.

Deugd een oorzaak?
Alleraardigst, die Deugd, die in een prettig verabsoluteerd schema van scholastiek
en formele logica zichzelf opheft; als ik hem bezit, hoef ik hem niet na te streven
(Lou: ‘Indien zij begrijpen, dat zij het zijn, en het niet kunnen zijn, maar weten dat
zij het zijn’), en als ik hem na moet streven, is dat een bewijs dat ik hem niet bezit,
en ook nooit zal krijgen; het middel is ondeugdelijk en ondeugdzaam. Ja, daar helpt
dan natuurlijk alleen nog maar de Genade ons aan een uitweg, en op de vraag of
wij die met nog een restantje gebleven toeneiging tot deugdzaamheid wat kunnen
bevorderen of niet, kan men zonder bezwaar óók nog een ‘ideologisch’ schisma
bouwen. Indertijd liep deze scheidslijn voor de variatie tussen Noord en Zuid en
bleek ook toen reeds ‘deugdelijk’ voor de nodige miljoenen bloedoffers op het
deugdzaamheidsaltaar. Voor Romantiek om van te smullen: wat al Gewetensnoden
en Heldendom, Tragiek en Lijden, Deugd Deugd...
Lieve Deugd! Daar zijn wij lelijk terecht gekomen bij het schone begrip ‘causa
finalis’: de mens streeft naar het Schone, het Goede, het Ware (men kan deze
Platotude waarachtig nog in hedendaagse hooggeleerde juridische literatuur
aantreffen!) Dit streven wordt vervolgens via het begrip ‘motivering’ als oorzaak van
menselijk gedrag naast de ‘andere’ oorzaken gesmokkeld, en zo kan men dan met
deze ethische maatstaf het menselijk gedrag op zijn intenties analyseren in
laakwaardig en prijzenswaardig gedrag, in het laatste geval triomfantelijk ten bewijze
datgene uit de hoed halend, wat men er eerst zelf ingestopt had. Het verheven doel
was al oorzaak en zonder die oorzaak nooit ofte nimmer verheven doel. Dit noemt
men dan ‘wilsvrijheid’, want in deze redenering is de wil inderdaad ‘vrij’, dwz.: hij
heeft vrij-af. Er komt immers helemaal geen wil aan te pas. Ik deug alleen maar
voor zover ik het Goede wil uit pure Goedheid, zodat naar deze niet-pragmatische
ethiek subject en object geheel samenvallen. De rest van mijn ‘Ik’ of mijn ‘wil’ speelt
verder geen rol meer, want alles wat daaruit aan strevingen naar voren komt, ook
al heeft dat de schijn ‘Het Goede’ te bevorderen of mijn persoonlijk quantum
‘Goedheid’ te versterken, behoort nu eenmaal niet tot de categorie ‘Goed’. Het komt
er niet uit voort en kan het dus niet teweeg-
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brengen. Het Goede is alleen maar. Het openbaart zich af en toe in het menselijk
handelen, voor zover het in de betrokken mens aanwezig is. Deugd en Schuld zijn
dus volledig gepredestineerd. Men moet deze term kiezen, omdat in de hier gevolgde
redenering de spirituele waarden van het Goede (en meestal per consequentie: het
Kwade) grondslag van het ‘Zijn’ vormen. Strikt gezien vallen zij dan buiten
denkmethoden als ‘veroorzaken’ of ‘veroorzaakt worden’, omdat zij in eeuwige
onveranderlijkheid zichzelf zijn, en zich slechts bij wijze van ‘Genade’ in de mens,
in zijn handelen, openbaren. En buiten deze openbaring, welke men ten onrechte
voor een streving aanziet, waarvan de mens zelf subject zou zijn, is alle streven
qualitate qua zedelijk verwerpelijk, omdat het nu eenmaal niet uit ‘het Goede’
voortkomt.
De term determinisme is daarentegen meer gereserveerd voor een waardenvrije,
gedespiritualiseerde mechanisering van het wereldbeeld. Nu is het een historisch
feit, dat ethiek en mechanisering elkaar altijd bijzonder slecht verdragen hebben.
Dat is eigenlijk merkwaardig, omdat de ethiek - vooral binnen theologisch kader altijd de waardering ontologiseerde, dat wil zeggen: Goed en Kwaad tot categorieën
van het ‘Zijn’ proclameerde. Daarmede is het wereldbeeld, zoals wij zoëven zagen,
eerst recht, volledig en onontkoombaar, gesloten. En de ethiek als ‘categorische
imperatief’ zou zichzelf volledig opheffen. Het zogenaamd mechanistisch denken
daarentegen beperkt zich au fond alleen tot het geven van een verklaring en
beschrijving van samenhang van de feiten, zonder daar op zichzelf normatieve
18.
consequenties uit te (kunnen) trekken. Zodat hier, al zal dat qua omscholing geen
eenvoudige zaak zijn, vermoedelijk veel betere kansen voor ethiek liggen. Wij zullen
daar straks een enkel aspect van bezien. Laten wij echter eerst, om ons van die
omscholingsmoeilijkheden een beeld te vormen, nog eens een stap terug doen naar
wat wij als ons Romantisch erfdeel zouden mogen betitelen.
Als uitgangspunt neem ik het verzet tegen het gevleugelde woord ‘tout savoir,
c'est tout pardonner’, dat in zijn oorspronkelijke versie veel wijzer slechts ‘tout
comprendre rend très indulgent’ luidde. Wij zijn dan weer bij onze krijgsraad van
daarstraks, die eerst postuleert dat lafheid bestaat, en dan alleen twijfelgevallen wel
aan de psychiater wil overlaten. Zo ook de rechter in naam van - en toegejuicht door
alle ‘leden van de Rechtsorde’: er is Slechtheid die bestraft behoort te worden, alles
wat uit anderen hoofde verklaard kan worden valt daarbuiten, kan als ‘oorzaak’ niet
worden toegerekend, maar waar zou je met goed en kwaad, en met de ethiek, blijven
als alles maar verklaard zou worden? Let wel: ‘als álles maar verklaard zou worden’
houdt dus implicite in, in deze gangbare gedachtengang, dat dan geen
waarderingsoordeel meer mogelijk zou zijn. Het is dan duidelijk dat in deze
gedachtengang ieder waarderingsoordeel, iedere ethiek, met handen en voeten
gebonden is aan... straf en beloning! En, daargelaten dat wij dan weer terug zijn bij
iets dat wij straks al hadden verworpen, doen wij dus niets anders dan tegen de
wetenschap zeggen: ‘Je verklaart maar wat je wilt, maar van Goed en Kwaad als
oorzaken blijf je af.’ En dat op grond van de menselijke waardigheid, terwijl wij net
hebben geconstateerd, dat juist in deze redenering de ethiek alleen maar een
schijngestalte kon zijn.
Er moeten emotionele redenen zijn, die voor ons de logische dwang van
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de hier gemaakte constatering versluieren. Eén ervan is, dat wij nu eenmaal graag
afreageren, hetzij iets direct op een betrokkene die ons in de weg zit, hetzij zomaar
wat onlustgevoelens in het algemeen op een vrij willekeurig figuur of willekeurige
groep. Ter bevrijding van eigen schuldgevoelens verankeren wij daarbij onze eigen
deugd nog eens voor alle zekerheid in die der Gerechtigheid. Vergelding en beloning
zijn daarom niet uitvloeisels van een tastend zoeken naar maatstaven voor goed
en kwaad handelen en middelen om het goed handelen te bevorderen, maar het
18a.
Goed-Kwaad-systeem is gebouwd op canonisering van de Vergelding. Vanuit
onze emotionele behoefte aan zekerheid projecteren wij de begrippen goed en
kwaad en hun personificaties in de verleidelijke gestalten van Luxuria en Voluptas
c.s. of de strenge Justitia en Temperantia bovendien tot Absoluutheden, al ervaren
wij in de dagelijkse werkelijkheid dat deze absoluutheid in genen dele bestaat. De
pluriformiteit der vermelde dames legt daar trouwens reeds getuigenis van af. Over
de vergeefsheid, en de bedenkelijke kanten van dit streven, kunnen vele psychiaters
19.
u hele boekjes opendoen.

Kunnen wij nog wel deugen als ‘de deugd’ niet bestaat?
En helaas, het bovenstaande is niet slechts een schets van een afscheid van het
tijdperk der Romantiek, met zijn ‘himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt’ cultiveren
van emoties tot de allerzwartste ondeugd en de lelieblankste deugd. Een tijdperk,
waarin dichters en schrijvers even lustig met Satan en boze machten schermden
alsof er geen Aufklärung geweest was. Ongetwijfeld, in zekere zin markeert de strijd
van ‘naturalisme’ tegen ‘idealisme’, of hoe men het werken met nuchtere
verklaringsmethoden tegenover onverschrevelde Schwärmerei maar benoemen
wil, een einde aan althans de overheersing van romantische gevoelens. Misschien
18a.

Het plegen van geweld om eigen onlustgevoelens af te reageren wordt representief gericht
op de ‘steen des aanstoots’ zelf (ook in letterlijke zin) of een ‘zondebok’ als men geen benul
heeft waarvandaan of waarom men door onplezierige gebeurtenissen is getroffen cq. geen
middelen ziet of heeft om herhaling ervan te voorkomen.
Reeds in het ‘primitiefste’ beschavingsstadium denkt de mens namelijk casuaal en hij neemt
dan dus maar aan, dat voor het onheil wel een reden (geweest) zal zijn: dwz hij projecteert
zijn eigen wraaklust op stenen des aanstoots in een Hogere Macht, die hem op soortgelijke
wijze om een of andere reden met het onheil heeft willen treffen. Van deze Hogere Macht
kan hij dan weer prompt de legitimering van zijn eigen wraakgevoelens - nu zelfs als Gebod
- afleiden. De zogenaamde schuldgevoelens ontstaan dan ook uit het ondergaan van geweld,
en niet uit een besef naar redelijke ethische maatstaven jegens een ander tekort te zijn
geschoten.
Wraak is in zijn wezen slechts begrensd door het uitwoeden van de emoties. Hoewel in het
Oude Testament duidelijke sporen zijn, dat de Hogere Macht aanvankelijk Zelf nog niet aan
de limiterende ogen- en tandenregel toe was, wordt hier toch op een goed ogenblik de wraak
in onbeperkte vorm gedecanoniseerd, maar indien geschoeid op gelijkheid naar analogie van
het civiele Recht eerst goed tot onaantastbaar Heilig Recht getranscendeerd. Het feit dat de
mens ruilt - dwz. op volstrekt willekeurige basis van zijn waardering geeft om te ontvangen,
hetgeen per definitie evenwaardigheid, gelijkheid van het volstrekt ongelijksoortige van het
geruilde impliceert (anders zou hij immers niet ruilen) - heeft hem merkwaardige gedachten
over eisen van gelijkheid en evenwicht als sleutel tot de (statische gedachte) Cosmos
bijgebracht, die niet noodzakelijkerwijs samenhangen met Divinisering van de Cosmos maar
daar ook aan vooraf kunnen gaan. De ‘werkelijkheid’ pleegt zich daar weinig van aan te
trekken.
Ik heb hier slechts vluchtig kunnen shcetsen, hóe de vergelding aan zijn normatieve lading
is gekomen. Hoe hij als grondslag van een logisch systeem ons hele denken verwarrend
heeft beïnvloed, blijkt uit het hele betoog. Dieper kan ik er in deze toch al rijkelijk lange noot
niet op ingaan - behoudens het aspect dat in de even lange noot 19 aan de orde komt.
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zou men kunnen zeggen, dat dat al begon op het moment dat Pinel de krankzinnigen
begon te ontromantiseren, dus voor het aan breken van de periode die wij Romantiek
plegen te noemen. (Ofschoon, is het ‘Pastorale-tijdvak’ niet romantisch?) Ik bedoel,
dat niet zozeer de ‘mechanisering van het wereldbeeld’, de stormachtige ontwikkeling
van natuurwetenschap in het algemeen - in de onschuldige aanvang trouwens zelf
een voorwerp van romantische verering - hieraan een einde maakte. Die
mechanisering was eigenlijk reeds in de zeventiende en achttiende eeuw volop aan
de orde. Maar het feit dat de mens zelf, dwz. niet slechts zijn lichaam maar de gehele
mens, voorwerp van wetenschappelijke belangstelling en analyse wordt, zou wel
eens doorslaggevend geweest kunnen zijn. Maar het wordt tevens duidelijk, als
men het inderdaad zo mag bezien, dat de Romantische stuiptrekking nog geenszins
beëindigd is. Ik denk nu niet eens aan het feit, dat de beknelde emotie, in een onjuiste
schatting van wat zij ‘ontluistering’ gelieft te noemen door de moderne wetenschap,
meer dan vroeger haar heil schijnt te zoeken in ‘wijsheden uit het Oosten’, talloze
-sophieën, en alle mogelijke zogenaamde parapsychologie tot de meest ordinaire
kwakzalverij toe. Of aan de even significante ‘absurditeit’. Zo van: als de zin van
het leven dan niet zit waar men hem vroeger placht te zoeken, dan is er ‘dus’ niks
meer: een omgekeerde Romantiek. Dat is allemaal slechts adstructie van de
hoofdzaak, te weten,
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dat mijn beschouwing over ‘de Deugd’, dwz. over de problematiek van Goed en
Kwaad, doodgewoon nog allerongelukkigst actueel is. Dat men nog altijd, ondanks
alle sussend gebruik van wetenschappelijk getinte neologismen, niet inziet of niet
verwerken kan, dat een verklaringsmethode niet met goed en kwaad als zelfstandige
factoren kan werken; dat men nog altijd meent, dat dan goed en kwaad worden
weggeredeneerd. Dat men niet ziet, dat juist wanneer men goed en kwaad als
zelfstandige factoren, motiveringen, of wat dan ook invoert, pas werkelijk
‘mechanisering’ en ‘zinloosheid’ in optima forma zouden bestaan.
Bij iedere stap die wij doen, waarderen wij. De mens, als ‘projecterend wezen’,
kan zich een beeld van de feiten vormen, iedere keer het hier en nu gegevene, om
aan de hand daarvan zijn volgende stap te overwegen op grond van de waardering
van die feiten. Hoe beter hij die feiten doorgrondt, des te adaequater zijn oordeel,
des te meer kans dat zijn volgende stap hem inderdaad oplevert, wat hij ervan
verwacht. Een boeiende, maar onzekere werkzaamheid, want soms beoordelen wij
de feiten verkeerd en blijkt de stap een misstap, die vaak pas later, op grond van
het oordeel als die stap tot de feiten is gaan behoren, blijkt. Door onze opvoeding
(cultuur) zijn er steeds storende factoren in onze oordeelsvorming, die wij pas
overzien als ook dat oordeel tot de feiten is gaan behoren. Maar nooit ofte nimmer
kan de mens het oordeel dat hij velt op hetzelfde moment bezien. Het oordelen is
immers een activiteit van het subject met betrekking tot het object dat hij beziet om
tot een oordeel te komen, en het kan per definitie dus geen deel van dat object
uitmaken. Onszelf bezien of kennen is (pogen) onszelf (te) zien zoals wij in het
verleden waren. Dat ‘Ik’ - en hier in het bijzonder relevant zijn daarvan de emotionele
en rationeel-systematische vooroordelen, die wij in onze ervaring met en toetsing
aan de object-wereld als zodanig hebben leren onderkennen - dat ‘Ik’ is zelf tot de
feiten gaan behoren, die wij in onze waardering op moeten nemen. Voortdurend
vooruitziend waarderen wij ons verleden en onze ‘omgeving’, en benoemen wij ter
wille van wat wij ons voorstellen in het licht van het toekomstige voor zover wij dat
anders wensen dan het hier en nu gegevene, de handelingen en omstandigheden
waarmede wij ons geconfronteerd zien, tot goed respectievelijk kwaad. Een zinvolle
arbeid? Ingegeven en/of geleid? Het lijkt mij dat de nadruk op de eerste vraag ligt.
Daar ligt mijns inziens nu juist het kernpunt van het Geloof, dat door geen
verklaringsmethode van feiten kan worden aangetast. Een verklaringsmethode kan
slechts de samenhang van feiten blootleggen, waarbij wij, al naar gelang van onze
‘sympathie’ voor de diverse feiten, tot ‘zin’ van feit A verheffen, dat feit B ermee
samenhangt. ‘Zin’ in ruimere ‘zin’, de uiteindelijke ‘Zin’ van onze positiekeuze bij dit
zingeven onttrekt zich weer aan onze wetenschappelijke ontdekkingsmogelijkheden.
Een uitspraak over Zin of Zinloosheid anders dan met betrekking tot de relatie van
het subject tot het object van zijn beschouwing zou weer een verabsolutering
inhouden, waarbij het subject in het object zou zijn opgegaan en het doen van een
uitspraak achterwege zou blijven bij gebreke aan een subject om die uitspraak te
doen. Feit is, dat wij op een wensbeeld of verwachting tav. het toekomende, waarvan
het fundament, zoals wij zagen, ons methodisch vorsen altijd ontsnapt, geleid door
ervaring, onze ethiek bouwen en verbouwen.

Randstad 4-6

156
‘Het Goede’ in absolute zin is slechts symbool van de doel-gerichtheid van deze
werkzaamheid, dat voortdurend door onze ervaring met de ‘werkelijkheid’, dus
feitelijk steeds gerelativeerd, gestalte krijgt. De ervaringen met onze oordelen
systematiseren, teneinde er conclusies uit te trekken voor de naastbijliggende
toekomst, is, hoe speculatief ook, wel degelijk een wetenschappelijke
20.
werkzaamheid. Maar niet dan op straffe van een voor ons directe volmaakte
zinloosheid van al ons werken en streven kan men pogen deugden en ondeugden,
Goed en Kwaad als zelfstandigheden bij de feiten onder te brengen. ‘De Deugd’ is
een Gorgone; zij verstijft en versteent de mens die het waagt haar aan te zien. Houdt
men haar echter een spiegel voor, dan gaat zijzelf aan dat effect ten onder.

Eindnoten:
1. Zoals daar blijkbaar ook ten aanzien van onze eigen tijd onzekerheid over bestaat.
2. Niet alleen dat wij sterker relativeren en ons eigen cultuurpatroon door de ogen van een ander
kunnen gaan zien (cf. bv. P.E. de Josselin de Jongs ‘Anthropologische interpretatie van culturen’
in Forum der Letteren 1962- p.97 e.v.), maar men hoeft Elsevier slechts op te slaan, om te zien
hoe ‘wild’ de wereld geworden is, sedert het vroegere object thans als subject direct aan de
opinievorming deelneemt.
3. ‘Wat heden Liberaal heet zal weldra - en ik spreek van de oprechten slechts, Mama - behoren
tot de oude pruikentijd; en wat conservatief genoemd wordt, was, nog kortgeleden, ultraradicaal.’
Multatuli Vorstenschool Verz. Werk deel IV, p. 62).
4. ‘Zij begeert niet, want wat zij zou moeten begeren is vreemd aan het bestaan dat zij voerde, het
meisjesachtige kinderlijke onwetende bestaan’. J.H. van den Berg Metabletica p. 154-5.
5. Niet alleen dat Woutertje op schooljongetjesleeftijd een affaire had met een bijna volwassen
meisje, maar zijn toegenomen zinnelijkheid liet zich zelfs niet stuiten door het feit dat zij nog
Rooms was op de koop toe. En Saartje Burgerharts naam maakte slechts duidelijk dat bedoeld
orgaan in zware strijd met geheel andere elementen onder haar ‘stolp’ toch de uiteindelijke
overwinning zou behalen.
6. Ik bedoel natuurlijk de Noordamerikaanse staten.
7. Ook naar andere lichaamskenmerken, dunne lippen en sluik haar, is er meer gelijkenis tussen
aap en blanke dan bv. tussen aap en neger. Gardner: Fads and Fallacies in the name of science
p. 158.
8. J.B. Christemeyer: Belangrijke Tafereelen uit de geschiedenis der lijfstraffelijke Regtspleging,
p. 288.
9. J.P. Sartre: Les Séquestrés d'Altona.
10. Carl Becker: The Heavenly City and its XVIIIth Century Philosophers p. 119 ev.
11. Ter Braak: Van Oude en Nieuwe Christenen p. 144 (ed. 1946); N. Cohn: Pursuit of the Millennium;
W.F. Hermans: (de) God Denkbaar.
12. Russell of Liverpool: Though Heavens Fall.
13. Rede, uitgesproken in ‘De brakke Grond’ op 3 september 1957. Ik geef direct toe dat Lou's
inzichten overigens aanzienlijk meer overeenkomst vertonen met die van Hegel, van wie hij ook
de heldere betoogtrant heeft overgenomen. De cursivering van ‘kunnen’ en ‘zijn’ heb ik
aangebracht, om het nóg duidelijker te maken. En anders leze men gerust verder, tot ik er straks
nog eens op terugkom. Ofschoon: als men het Weten is, hoeft men niet te denken, en als men
denkt bewijst dat toch alleen maar dat men het Weten niet is en dus niet kan worden ook.
14. De Geschiedenis, Natuur, Voorzienigheid of het Noodlot zijn onder de noemer ‘Hogere Macht’
natuurlijk allemaal Gods-synoniemen. Het gebruik van de vier eerste schijnbaar zo ‘onpersoonlijke’
termen sluit niet uit, dat men deze machten uitgesproken theïstisch met een ‘Wil’ begiftigt en
zelfs dienovereenkomstig actief op daarvan afwijkend menselijk handelen (de ‘lagere’ macht)
laat ingrijpen, evengoed als omgekeerd de term God gebruikt kon worden voor een meer
deïstische entiteit, consistent in het eenmaal genomen besluit, in eeuwige onveranderlijkheid
congruent met zijn eigen ‘wetten’.
15. De Zin der Vergelding ed. 1947 deel II p. 326-330. Ik heb het een klein beetje versierd; de laatste
conclusie is b.v. voor mijn eigen ‘rekening’.

Randstad 4-6

16. Sinds de uitvinding van het ID kennen wij de IDologie.
17. A.J. Raskers: De ethiek en het probleem van het booze. p. 107, 112, 113.
18. Toegegeven moet worden dat het verweer tegen bestrijders uit de ‘normatief-idealistische’ of
theologische hoek vooral in de 19e eeuw wel tot grensoverschrijding en zelfs verabsolutering ontologisering - van het eigen systeem heeft geleid.
19. Zo bijvoorbeeld C.J.B.J. Trimbos in: Misdaad zonder Straf? Men gelieve hierbij te bedenken dat
in het algemeen spraakgebruik én in de opvattingen van de ‘vak-zuil’ straf als normatief geladen
wordt gezien in tegenstelling tot de ‘maatregel’, welke ethisch neutraal zou zijn. Het specifiek
normatieve element van de straf blijkt dan altijd weer de vergelding te zijn, die echter, naar uit
het voorgaande bleek, als abstract gebod voor de ethiek nu juist geen been heeft om op te staan.
Nu is het Strafrecht normatief van structuur, voor zover het aan een samenleving vorm geeft
door een stelsel van geboden en gebodsbepalingen, maar functioneel waar het de naleving van
deze normen zoekt te bewerkstelligen. Bij de zojuist genoemde tegenstelling haalt men de beide
aspecten door elkaar. Wanneer vergelding een onmisbaar onderdeel zou blijken te vormen van
deze functie van ‘social control’, zou daartegen niets kunnen worden ingebracht. Trimbos, en
vele op dit gebied deskundigen met hem, menen echter psychohygiënisch sterk negatieve
aspecten in het gangbare strafrecht te ontdekken. Zij stuiten bij de op dit gebied niet deskundige
juristen veelal op a-prioristische overtuiging van het wél deugdelijk zijn van vergelding als middel
voor social control. Dit a-priorisme versluiert slechts, wat sommige juristen nog openlijk belijden:
dat zij de vergelding als zelf zuiver normatief geboden buiten het bereik van
sociaal-wetenschappelijk onderzoek wensen te houden. Dit belemmert zowel in ernstige mate
een beter functioneren van het Strafrecht (zonder dat men zich moet voorstellen dat dat ooit tot
een misdaad-vrije maatschappij zou leiden) als dat het grote hoeveelheden door niets gewettigd
menselijk leed blijft veroorzaken.
Voor degenen, die mochten menen dat al het in mijn verhaal betoogde ‘slechts theorie’ is, deze
adstructie van een voorbeeld van de direct-practische relevantie. Het is trouwens een
merkwaardige misvatting van velen, die zich liefst geen rekenschap van hun feitelijke handelen
geven of daar geen tijd voor hebben, gemakshalve te menen dat theorie en practijk q.q.
tegenstellingen zijn.
20. Wetenschappelijk werken zou men immers kunnen definiëren als het methodisch onderzoeken
van de middelen, waarmede een gewenst gevolg kan worden bereikt. Met deze definitie, waar
sommige takken van wetenschap slechts indirect onder kunnen worden gebracht, is dan tevens
de verhouding van wetenschap en maatschappij weergegeven.
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